
Kosmický symbol 
předení a tkaní

Symboly tkaní a předení měly posvátný 
význam pro mnoho národů. Zejména 
na příkladu ručního tkacího stroje se 
vysvětloval princip stvoření Vesmíru, 
na kterém tvořivé božstvo tkalo z vlá-
ken, vplétalo vzory (znaky) z nich slo-
žené do plátna Vesmíru, čímž určovalo 
život a osud všech věcí, včetně každého 
člověka. A proces předení vysvětlovali 
jako proces tvorby všech věcí a života ve 
Vesmíru. Spirálovitá rotace vřetena sym-
bolizovala pohyb Vesmíru…

 pokračování na str. 4

Mult těla
Ve stáří pocíťuje každý člověk veliký 
rozdíl ve vnímání sebe sama: uvnitř se 
cítí mladý, ale tělo bez ohledu na něj 
stárne. To nám v prvé řadě ukazuje, že 
nejsme jenom tělem, ale jsme i tím, co 
prožíváme uvnitř (náš vnitřní život). 
O tom vyprávěli mudrci, o pohroužení 
se do sebe.

Ale může být člověk opravdu šťast-
ný i bez zdraví? Samozřejmě, že může. 

 pokračování na str. 6

K

Globální změny 
klimatu na Zemi

Pozorné sledování růstu počtu pří-
rodních katastrof, extrémních výkyvů 
počasí po celém světě, a také statis-
tických dat kosmických a geofyzikál-
ních parametrů v posledních několika 
letech, ukázalo alarmující tendence 
k jejich výraznému nárůstu za krátkou 
dobu. Tyto údaje naznačují, že hypo-
tézy vědců o postupné změně klima-
tu na Zemi za posledních 100 let jsou 
nesprávné… 

 pokračování na str. 5

Bob Pelikán
„Nikdy jsem nebyl moc ambiciózní, jen 
jsem chtěl pro sebe najít vhodnou parke-
tu a být užitečný lidem.“
S Bobem Pelikánem se léta potkáváme 
na různých akcích, které se týkají lidí 
s postižením. Má totiž v náplni práce 
být tam, kde se něco děje. Je redakto-
rem časopisu Vozíčkář a novin Abilym-
pijský zpravodaj.
Mám pocit, že jestli vozíčkářům dnes něco 
velmi chybí, je to systémové pojetí reha-
bilitace, které by zahrnulo její zdravotní, 
sociální, pracovní a taky psychologický 
aspekt. A taky bych okamžitě bych uzáko-
nil valorizaci příspěvku na péči… 

 pokračování na str. 3
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Zahradní terapie
Ačkoliv to dnes mnohdy už tak nevypa-
dá, je člověk stále součástí živé přírody. 
Naše tělo se stále řídí zákony a rytmy, 
které platí od pradávna pro nás i ostatní 
živočichy. Moderní věda někdy znovu ob-
jevuje staré dobré pravdy. Jednou z nich 
je i to, že příroda léčí. Zahradní terapie je 
pojem známý po celém světě. Ve vyspě-
lých zemích všech kontinentů se rozvíjí 
speciální profese – zahradní terapeut. 
Vědecký přístup sice už dokáže vysvět-
lit mechanismy působení živé přírody 
na člověka, bourá mýtus „tajemné síly“, 
nicméně na ozdravném výsledku se nic 
nezměnilo.

 pokračování na str. 2

Nejnovější experimenty vědců z Itálie 
a Německa dokázaly, že síla myšlenky 
je schopna postavit člověka na nohy! To 
také tvrdí Giacomo Rizzolatti – italský 
neurobiolog, který v roce 1992 svým ob-
jevem zrcadlových neuronů uskutečnil 
průlom nejen v psychologii, ale i dalších 
vědách. Od té doby provádí tým vědců, 
ve spolupráci s profesorem Rizzolattim, 
aktivní výzkum v praktické aplikaci po-
znatků o zrcadlových neuronech.

Nedávný experiment ukázal, jak je 
možné urychlit rehabilitaci osob po váž-
ných poraněních pohybového aparátu 
a mrtvice. Tato metoda dostala název „tera-
pie činnosti a pozorování“ (action-observa-
tion therapy). Základem terapie je unikátní 
vlastnost zrcadlových neuronů – myšlen-
ková reprodukce pozorovaných činností. 
Při použití pozitivního vizuálního impulsu, 
u kterého pacient pozoruje určité činnosti, 
se u něj aktivují nervové buňky, které jsou 
zodpovědné za „zrcadlení“ (reprodukci) 
pohybů. Nejlepších výsledků experimentu 
bylo dosaženo při uplatnění této terapie pro 
rehabilitaci lidí, kteří prodělali složité po-
ranění pohybového aparátu. Obvykle pro-
ces obnovy lidské motoriky, kdy je pacient 
delší dobu bez pohybu (např., nošení sád-
ry), vyžaduje značnou dobu a mnoho úsilí. 
V takových případech vědci ukazují paci-
entovi speciálně vytvořený film, ve kterém 
se odehrávají potřebné pohyby. To zname-
ná, že při sledování filmu dochází k od-
povídající stimulaci motorických neuronů 
a pacienti začínají plnohodnotně chodit už 
za pár dní! Přestože „terapie činnosti a po-
zorování“ nevylučuje jiné léčebné postupy, 
práci a úsilí samotného pacienta, profesor 
Rizzolatti řekl, že pro ně, jako vědce, tyto 
výsledky představují zázrak.

Síla myšlenky pomáhá při rehabili-
taci po vážných zraněních. Mnozí vědci 
studují možnosti lidského myšlení. Napří-
klad, zakladatel vlnové genetiky P. Gar-
jaev tvrdí, že lidé mohou ovlivňovat svý-
mi myšlenkami, slovy a pocity molekuly 
DNA. Další vědec – J. Janicki tvrdí, že ne-

gativní energie myšlenky provokuje ničivé 
přírodní jevy. Biolog  a  lékař  Dr.  Bruce 
Lipton, díky svému výzkumu dospěl k zá-
věru, že s pomocí pravé víry a výjimečně 
s pomocí síly myšlení je člověk schopen 
zbavit se jakékoli nemoci, protože cílené 
psychické působení je schopno změnit ge-
netický kód organismu. Jak vědec vysvět-
lil: „Pomocí víry v léčivou sílu léku, člověk 
mění procesy probíhající v jeho organizmu 
a to i na molekulární úrovni. Dokáže „vy-
pnout“ jedny geny a „zapnout“ jiné, a do-
konce změnit svůj genetický kód.“ Promi-
nentní ruský akademik Anatolij Ohatrin 
tvrdí: „Myšlenkové formy, naplněné urči-
tou náladou a emocemi, mohou vstupovat 
do lidí a také je ovlivňovat, což je důvod, 
proč je tak důležitá hygiena mysli.“

„Ve skutečnosti projev negativní myš-
lenky existuje. Už jsem nejednou říkal, že 
myšlenka je materiální. Snaží se to dokázat 
i dnes. A čím dál tím víc budou učenci na-
cházet vědecké důkazy. Myšlenka je infor-
mační vlna. Její informace je zakódována 
na určité frekvenci, kterou vnímá náš mate-
riální mozek, přesněji jeho hlubší struktury. 
A když si nějaký člověk o tobě myslí něco 
špatného, pak je přirozené, že to všechno 
přijímá tvůj mozek na úrovni podvědomí. 
A během dešifrování tohoto kódu začne 
mozek modelovat tuto negativní situaci, 
kterou později promítne do života jako ne-
vědomý příkaz podvědomí. A to je uřknutí, 
které se projevuje jako nemoc nebo něco 
jiného. To je jedna strana mince. Ale z dru-
hé strany, pokud kolem sebe jedinec vy-
tvoří vlnové pole s určitými frekvenčními 
charakteristikami… no, jednoduše řečeno 
auru Lásky, pak podle všech zákonů fyzi-

ky nemůže negativní informace proniknout 
do tohoto silového pole a už vůbec ne do 
vašeho mozku a projevit se tam v podobě 
příkazu. Proč? Protože toto silové pole je 
mnohem silnější… Člověk jakožto spole-
čenský tvor je přece jen složitá struktura. 
Sděluje informace nejen pomocí mimiky, 
gest a hlasu. Už jenom ten hlas, co to v pod-
statě je? Je to stejná vibrace stejných vln 
v rozsahu, který slyšíme, pouze na jiných 
frekvencích, než jsou myšlenky.“

„Člověk je produkt svých vlastních 
myšlenek. Na co myslí, tím se potom 
i stává.“  Mahatma Gandhi

Člověk neustále o něčem přemýšlí, 
myšlenky se neustále točí v jeho hlavě, 
zatímco nekontrolovaná myšlenka často 
vede k negativu. Je proto velmi důležité se 
naučit pozorovat to, co si myslíme, kon-
trolovat své myšlenky, snažit se přepínat 
své vědomí směrem k dobrým a tvořivým 
myšlenkám. V tomto směru hodně pomá-
hají meditace. Například meditace „Loto-
sový květ“, „Džbán“ popsané v knihách 
A.Novych. Meditace jsou nástroje, které 
pomáhají ukáznit mysl. A pokud si člověk 
udělá pořádek ve svých myšlenkách, pak 
se naučí dívat se na svět jinak, pozitivně. 
Skutečný život, to je dobrá nálada, štěstí, 
zdraví. Dobré myšlenky mají rovněž pozi-
tivní vliv na psychiku. Pokud se například 
člověk uvnitř změní, pak se patřičně mění 
nejen celý jeho život, ale i jeho budoucnost. 
Jsou to běžné zákony přírody. Protože změ-
na frekvence vnímání nastavuje člověka na 
zcela novou vlnu, tedy na jinou ‚realitu‘. To 
samé se týká lidstva jako celku. Pokud se 
mění jeho vztah k životu a jeho rovnováha 
mezi duchovní a materiální podstatou, od-
povídajícím způsobem se změní také jejich 
společná frekvence vnímání, následně také 
jeho budoucnost. Proto člověk, stejně tak 
i samotné lidstvo, předurčuje osobní volbou 
svoji možnou budoucnost, a to každý den.

Pokud si společně všichni uvědomíme, 
že dobro a láska je naší přirozeností, že 
každý jedinec na této planetě hraje neméně 
důležitou roli v konečném směru pohybu 
celé společnosti, pokud pochopíme, že je 
třeba začít v prvé řadě každý sám u sebe, 
potom má tato civilizace ještě naději na 
krásnou budoucnost, budoucnost ve štěstí, 
míru a lásce.

Síla myšlenky pomáhá při rehabilitaci po vážném zranění
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Ačkoliv to dnes mnohdy už tak nevy-
padá, je člověk stále součástí živé přírody. 
Naše tělo se stále řídí zákony a rytmy, které 
platí od pradávna pro nás i ostatní živoči-
chy. Moderní věda někdy znovu objevuje 
staré dobré pravdy. Jednou z nich je i to, 
že příroda léčí. Zahradní terapie je pojem 
známý po celém světě. Ve vyspělých ze-
mích všech kontinentů se rozvíjí speciální 
profese – zahradní terapeut. Vědecký pří-
stup sice už dokáže vysvětlit mechanismy 
působení živé přírody na člověka, bourá 
mýtus „tajemné síly“, nicméně na ozdrav-
ném výsledku se nic nezměnilo. 
Potřeba rozmanitosti v prostředí 
a souhry denního režimu s rytmy 
v přírodě je i u současného člo-
věka stále stejná jako byla u sta-
rých dobrých lovců mamutů.

V procesu zahradní tera-
pie se promyšleně využívá vliv 
práce v zahradě i samotného 
pobytu v ní k léčbě a rehabilita-
ci lidí s nejrůznějšími problémy. 
Zahrady využívané pro léčbu se 
budují u nemocnic, léčeben, do-

movů pro seniory, zařízení pro handicapo-
vané, ale i třeba ve věznicích nebo školách. 
Princip je jednoduchý. Pozorovat jak něco 
roste, jaké má biorytmy a potřeby, pomá-
há člověku pochopit a uvědomit si svoje 
vlastní potřeby. A když se ještě o to sám 
stará, snáze rehabilituje např. po operaci, 
snáze zapomene na své těžké životní sta-
rosti, mimoděk relaxuje a „vypne“, přiro-
zeně se naladí na rytmus dne a noci apod.

Dalším základem zahradní terapie je 
vzájemný vztah mezi dvěma živými orga-
nismy (podobně, jako například při známé 
terapii s využitím psů). Péče o rostlinu 
není složitá a její reakce jsou snadno čitel-
né. Nové listy a třeba i květy jsou úžasnou 
odměnou. Staří lidé, kteří jsou donuceni 
odejít do domova důchodců z místa, kde 
strávili celý život, ztratí po přestěhová-
ní často „chuť do života“, propadají de-
presi a bohužel v této fázi často zemřou. 
V jednom zařízení pro seniory se tomuto 
smutnému pravidlu zkusili vzepřít – nově 
příchozí obyvatel nedostal jen svůj pokoj, 
postel a skříňku, ale s pokojem i malou 
rostlinku v květináči. Byl to dárek, o který 
se měl starat jen on, ne ošetřující personál. 
Zdá se to jako drobnost, ale když si to celé 
promyslíme, nepřekvapí nás, že tomuto 
zařízení se výrazně podařila snížit apatie 
i úmrtnost nových klientů – a to rozhodně 
drobnost není!

Ideální zahradní terapeut v sobě spo-
juje schopnosti dobrého psychologa, er-

goterapeuta i zahradníka, ale příroda na 
nás nepůsobí pouze při organizovaných 
programech. Výzkumy prokázaly napří-
klad i jednoznačný pozitivní vliv zeleně 
za okny kanceláře na spokojenost zaměst-

nanců. Lidé, kteří měli výhled z okna na 
šedivé zdi, udávali mnohem větší míru 
osobní nespokojenosti i častější nemoc-
nost než ti, kteří viděli do zahrady. I sa-
motné trávení času v dobře navrhnuté 
a správně pěstované zahradě dokáže zapů-
sobit na samotné základy lidské přiroze-
nosti. Taková zahrada přirozeným a velmi 
příjemným způsobem působí na všechny 
smysly a jejich prostřednictvím na celý 
organismus.

Pomalu i k nám už pronikají informa-
ce o zahradní terapii. Doufejme, že 
brzy bude i v naší zemi běžné vyu-
žívání léčebného potenciálu zahrady. 

A tak zkusme uprostřed každo-
denního shonu pamatovat na to, že 
jedním z nejlepších dárků, který mů-
žeme věnovat, je malý zakořeněný 
lístek v barevném květináči.

Mgr. Zdena Rezková
http://www.zahradaproradost.

cz/perma/zahradni-terapie

Z AHR ADNÍ TER APIE

Syndrom suchého oka

Velmi často se nyní setkáváme, i díky 
zhoršeným životním podmínkám, s tzv. 
syndromem suchého oka. Oč se jedná? 
Jak už název napovídá, jedná se o ne-
dostatečné zvlhčení díky nedostatečné 
tvorbě slz. Jinými slovy dochází k ne-
dostatečné tvorbě slzného filmu, který 
pokrývá oční rohovku.

K jeho zcela přesné diagnóze je třeba 
navštívit očního lékaře, protože tento syn-
drom se dá laicky zaměnit s projevy alergie 
či virové nebo bakteriální infekce.

 

Jaké jsou příčiny?

Může to být věk, kdy dochází přirozeně 
úměrně k věku ke snížení lipidové vrstvy, 
která je zodpovědná za zpomalené odpařo-
vání slz a tím dochází k narušení slzné rov-
nováhy. Ke změně může dojít i v období 
menopauzy, kdy změna hladiny hormonů 
sníží tvorbu slz. Negativně působí i nedo-
statečná vlhkost a vyšší teploty okolního 
prostředí. Negativně působí celkové osla-
bení imunity, Sjogrenův syndrom, použí-
vání kontaktních čoček či některé druhy 
laserových operací. Negativně také působí 
snížená frekvence mrkání.

 
Za obvyklých okolností běžný člověk 

mrkne jednou za 5 až 7 sekund. Pokud se 
ale věnujeme činnosti, která vyvolává zvý-
šené soustředění, mrkneme třeba jen jed-
nou za minutu, následkem čehož se nestačí 

slzný film díky mrkání ob-
novit a dochází k rozvoji 
syndromu suchého oka. 
K takovým činnostem patří 
čtení, práce na počítači, ří-
zení či sledování televize, 
ale i další činnosti. K roz-
voji tohoto onemocnění 
může dojít i díky onemoc-
něním, jako je růžovka, pá-
sový opar, zánět spojivek 
či nedostatek vitamínu A.

 
Obvyklé je, že se jedná o kombinaci 

několika příčin, úplně přesně to obvykle 
stanovit nejde. Ke zmírnění příznaků se 
obvykle užívají oční kapky, známé pod ná-
zvem umělé slzy, které neobsahují konzer-
vanty a které zvlhčují a zklidňují oči a tím 
zlepšují stav slzného filmu, např. Ocutein 
sensitive oční kapky. Samozřejmě dále je 
třeba vyvarovat se, pokud je možné, půso-
bení některých negativních faktorů, jako je 
okolní prostředí (zakouřené či přetopené 
prostory, špatně nastavená klimatizace) či 
namáhání očí, jak již bylo uvedeno. Rov-
něž, pokud se jedná o nežádoucí účinek při 
užívání některých léků, je toto třeba pro-
brat s ošetřujícím lékařem.

 
Dále je třeba dbát na dostatek vypi-

tých tekutin během celého dne. Důležitý 
je také příjem omega-3 a omega-6 ne-
nasycených mastných kyselin, ať už ve 
formě přírodních přípravků či v potravě. 
Tyto látky se nacházejí například ve lně-
ném oleji, tučných rybách, řepkovém oleji 
či v mandlích. Také pomáhá jednoduchá 
rada – častěji mrkejte! Pokud užíváte kon-
taktní čočky, poraďte se s očním lékařem. 
Možností, jak zabránit vzniku či zhoršení 
průběhu syndromu suchého oka, je mnoho, 
jen je třeba si to vše uvědomit a dodržet.

autor: PharmDr.Tomáš Arndt
http://www.celostnimedicina.cz/

syndrom-sucheho-oka.htm

Zjednodušeně se dá říci, že s plochými 
nohami se narodí každé dítě a přibližně 
mezi třetím a čtvrtým rokem se situace 
díky vývoji svalů normalizuje. Bohužel 
není tomu tak ve všech případech. Dost 
často první návštěva u ortopeda odhalí, 
že z mnoha různých důvodů se chodidla 
nerozvíjela tak, jak by měla a dítě má 
ploché nohy. V takové situaci, musíme 
obměnit botník, pořídit ortopedické 
vložky a také pravidelně cvičit. Protože 
bez správného cvičení se nikdy svaly na 
chodidlech samy od sebe neposílí.

● obyčejné chození po trávě, kamíncích, 
písku, kamíncích nebo na huňatém ko-
berci může být naprosto skvělým cvikem, 
kdy si dítě ani neuvědomí, že právě teď 
cvičí. Musí při něm přirozeným způsobem 
napínat různé svaly na chodidle, krčit prs-
ty apod., čímž automaticky posiluje nohy. 
Jenom pozor, podloží po kterém chodí 
musíme správně vybírat. Kdybychom dítě 
nechali bosé běhat po hladké a tvrdé pod-
laze, tak mu naopak problém s plochými 
nohami zhoršíme.

● i hladká podlaha se dá využít ke cvi-
čení. Sundáme dítěti bačkůrky a necháme 
ho, aby dělalo „krůčky“ jen tak, že se po-
souvá pouze krčením prstů. Pohyb jeho 
chodidel bude trochu připomínat housen-
ku z kreslených seriálů (čímž mu můžeme 
tuto aktivitu zpříjemnit). Když se unaví 
a nebo ho to přestane bavit, rovnou ho 
obujeme.

● když ho začneme učit jezdit na kole, 
dávejme mu trošku výše sedlo, aby bylo 
nucené šlapat hlavně špičkou nohy.

● v každém vhodném okamžiku ho vybí-
zejme, aby chodilo na střídačku po špič-
kách, patách a na obou hranách chodi-
del.

● dávejme mu na zem různé drobné před-
měty (tužky, figurky apod.) a lákejme ho, 
aby je zvedalo jen pomocí prstů na nohou 
a dávalo do nějaké krabice či košíku. Také 
lze dítě vybízet, aby v rámci zábavy krčilo 
prsty u nohou nějakou jemnou látku.

● velmi zábavné může být i kreslení 
a psaní nohama, nevyžadujme nějakou 
dokonalost, jen by objekt měl být alespoň 
vzdáleně rozeznatelný. Cvičení lze vyko-
návat ve stoje, sedě a nebo v leže na něja-
ké tabulce (jako kreslil fakír v nesmrtelné 
Obecné škole).

● když leží v postýlce, můžeme ho vybíd-
nout aby několikrát zatleskalo chodidly 
o sebe.

Cvičit by se mělo dvacet až třicet minut 
denně, cvičení na vyléčení plochých no-
hou lze rozdělit i na dva či tři kratší časové 
úseky.

http://www.prostezdravi.cz/ 
cviceni-na-ploche-nohy

Cvičení na ploché nohy

Jak se dá využít epsomská sůl

Epsomská sůl v kuchyni uplatnění ne-
najde. Má hořkou chuť a navíc specifické 
účinky, které s vychutnáváním pokrmů 
rozhodně nespojujeme – spíše s něčím 
opačným, konec konců najdeme ji napří-
klad v Šaratici či Zaječické minerálce. 
V domácí lékárničce bychom ji měli mít 
nejen z tohoto důvodu, Epsomská sůl se dá 
využít mnoha dalšími způsoby, navíc ně-
které z nich se vůbec netýkají zdraví.

◊  její nejznámější využití bylo zmíněno již 
v úvodu. Jedná se o skvělý přípravek, 
který nám může pomoci při různých 
zácpách a také v případě, že si chceme 
z nějakého důvodu vyčistit střeva.

◊  lidé, kteří mají problémy s nepříjem-
ným zápachem nohou nebo nějakými 
plísněmi si mohou namáčet deset až pat-
náct minut chodidla v misce s vlažnou 
vodou, ve které rozmícháme několik lžic 
Epsomské soli. Při plísních to opakujeme 
třikrát denně, na zápach stačí jen jednou. 
Taková lázeň také pomůže i po celém dnu 
chození a nebo v případě nějakých otoků.

◊  při bolestech hlavy, svalů a celkové 
únavě si můžeme udělat relaxační kou-
pel z Epsomské soli. Dvě skleničky roz-
mícháme v teplé vaně a pak v ní dvacet 
minut relaxujeme. Účinky můžeme ještě 

zlepšit nějakou příjemnou vůní – do kou-
pele si dáme pár kapek oblíbené přírodní 
silice. Po takovém odpočinku bychom 
měli i velmi dobře spát.

◊  na kůži spálenou sluncem rozmícháme 
ve skleničce vody dvě lžíce soli, tekutinu 
dáme do rozprašovače a postižená místa 
postříkáme.

◊  pokud nás kousl nějaký hmyz (účinku-
je to na komáry, mravence, včely apod. 
ale ne například na klíšťata), uděláme si 
stejný koncentrát jako na spáleniny, jen 
místo rozprašování do tekutiny namáčí-
me kus látky či gázy nebo nějakou vatič-
ku a připevníme ji na štípanec.

◊  Epsomská sůl nám může pomoci i s vla-
sy. Pro zvětšení objemu se doporučuje 
směs, kterou připravíme tak, že smíchá-
me používaný kondicionér se solí v po-
měru jedna ku jedné, rozpustíme ji ve 
vodní lázni a pak vše vmasírujeme do 
vlasů. Opláchneme po dvaceti minutách.

◊  můžeme ji také vyzkoušet při čištění 
pórů. Lžičku soli rozmícháme v půl 
sklenici teplé vody a touto tekutinou si 
ošetříme pleť. Někdo epsomskou sůl po-
užívá i jako peeling – míchá se půl lžičky 
s menším množstvím nějakého krému či 
olejíčku.

◊  Epsomská sůl se dá využít i na zahra-
dě. Doporučuje se proti slimákům a také 
jako přípravek na hubení škůdců.

◊  v domácnosti můžeme směs soli s teku-
tým mycím přípravkem použít na vyčiš-
tění a vybělení spár a kachlíků.

http://www.prostezdravi.cz/jak-se-da-
-vyuzit-epsomska-glauberova-sul

4 důležité vitamíny 
pro vaše ledviny

Každý orgán v našem těle hraje důleži-
tou roli. Naše ledviny jsou jedním z nej-
důležitějších orgánů ze všech. Ledviny 
se chovají jako filtrační systém, který 
pomáhá zbavit se odpadu. Chcete-li, aby 
vaše ledviny fungovaly dobře, je důle-
žité přijímat správnou stravu.Zde jsou 
čtyři základní vitamíny, které jsou dobré 
pro naše ledviny a některé z potravin ob-
sahující tyto vitamíny.

Vitamin B6:
Příklady potravin bohatých na vitamin 
B6: pšeničné klíčky
hnědá rýže
krocan
losos
krevety.

Vitamin D:
Podle amerického Library of Medicine, 
„udržení hladiny 25-hydroxyvitaminu D 
alespoň 20 ng / ml a nejlépe 30 až 50 ng 
/ ml má významné výhody jak pro zdra-
vé děti a dospělé, tak pro děti a dospě-
lé, kteří trpí chronickým onemocněním 
ledvin“.
Příklady potravin bohatých na vitamin D:
ústřice
divoké ryby 
bio sýr
organické máslo.

Vitamin E může být účinný při one-
mocnění ledvin, které je způsobováno 
oxidačním stresem. Příklady potravin 
bohatých na vitamín E: 
chřest
olivy
kukuřice 
pšeničné klíčky
rostlinný olej.

Vitamin C je jedním z nejoblíbenějších 
vitamínů, známý pro své imunitu pod-
porující vlastnosti. Vitamin C chrání tělo 
před poškozením volnými radikály, kte-
ré mohou mít vliv i na ledviny.
Příklady potravin bohatých na vitamin C:
brukvovité zeleniny
citrusové plody
červené papriky
kiwi
ananas

http://vitaminy.doktorka.cz/ 
4-dulezite-vitaminy-pro-vase-ledviny

Mozek v noci nespí, opakuje si informace ze dne
Ráno je moudřejší ve-
čera, říká staré přísloví. 
A nelže. To, s čím se 
večer trápíme, bývá po 
prospané noci najednou 
o poznání snazší. Náš 
mozek v noci nezahálel, 
ale usilovně pracoval. 
Opakoval si obtížné ope-
race a osvojoval si nově 
nabyté informace. Jasný 
důkaz o tom, že ve spánku prodělává náš 
mozek „velké opakování“, podaly pokusy 
s náměsíčníky, které provedli francouzští 
a švýcarští vědci. 

Mozek na noční šichtě
Spánek je pro konsolidaci myšlenek ne-
nahraditelný. Mozek při něm třídí nové 
informace na potřebné a nepotřebné. Ty, 
které shledá jako významné a s kterými se 
během dne nejvíce nadřel, ve spánku po-
siluje. Člověka nelze podrobit pro potřeby 
výzkumu radikálnímu zásahu do mozku. 

Přesto mnohé nasvěd-
čuje tomu, že si i lidé 
v noci během spánku 
přehrávají to, čím se ve 
dne intenzivně zabýva-
li a co jim třeba dělalo 
problémy. 
Při pokusech na dobro-
volnících se například 
ukázalo, že některé jed-
noduché úlohy zaměře-

né na prostorovou orientaci a rychlou re-
akci zvládají lidé po počátečním tréninku 
mnohem lépe, když se před hodnoticím 
testem prospí. Spánek posílil naučené do-
vednosti vydatněji než jakýkoli jiný způ-
sob relaxace. Muzikant, který se marně 
potýká s nácvikem obtížné skladby, proto 
udělá nejlépe, když nepropadne zoufalství 
a po intenzivním cvičení se půjde prospat. 
Když vezme druhý den ráno nástroj znovu 
do ruky, zjistí, že se jeho výkon výrazně 
zlepšil.

http://www.poranenimozku.cz

Nikdy nežijeme v přítomnosti, hledáme jen předzvěsti 
budoucnosti a chceme ji uspěchat, zdá se nám, že se 

opožďuje, nebo voláme na minulost a snažíme se ji získat 
zpět, jako by odešla příliš brzy. Jsme tak nerozumní, že 

bloudíme v čase, který nám nepatří, čímž zanedbáváme to 
nejcennější, co nám bylo dáno. Blaise Pascal



www.polahoda.cz 3RODINA – SPOLEČNOSTPolahoda • 2015 červen

Co je štěstí? Činit druhého šťastným. Co je radost? Činit druhému radost…

MEDITACE 
podle knih Anastasie NOVYCH

Kdy: každou středu od 18 hodin
Kde: Antonína Sovy 39, Opava

Kontakty: Renáta 606794639, 
renata.valeckova@seznam.cz

Dušan 737124037, dusan.valecek@atlas.cz
S meditacemi a duchovními praktikami 

se můžete seznámit na:
http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla

=podcat&ids=7 
a v knize AllatRa

BOB PELIKÁN: Nikdy jsem nebyl moc ambiciózní, jen jsem 
chtěl pro sebe najít vhodnou parketu a být užitečný lidem

S Bobem Pelikánem se léta potkáváme na 
různých akcích, které se týkají lidí s po-
stižením. Má totiž v náplni práce být tam, 
kde se něco děje. Je redaktorem časopisu 
Vozíčkář a novin Abilympijský zpravo-
daj. A kromě toho je vždy ochotný poradit 
a pomoci nám – novinářským samoukům. 
Bob Pelikán bydlí v Chrudimi…

Bobe, jaké je vlastně Tvé pravé jméno?
Miloš, samozřejmě slyším i na něj. Ale 
na přezdívky jsem zvyklý už od základní 
školy, takže by bylo docela divné, kdybych 
v dospělosti měl jen křestní jméno z ob-
čanky. Když jsem byl dělníkem ve slévár-
ně, říkali mi někteří lidé Hvězdář, protože 
jsem se v práci často a dlouze díval do vět-
racích okének, které byly až úplně nahoře, 
pod střechou haly. To bylo jediné místo, 
kde byla vidět obloha, a já uprostřed všeho 
hluku, prachu, špíny a těžké roboty vlast-
ně utíkal aspoň duchem ven, do přírody, 
za hvězdami… Nebo mi přezdívali Sam, 
s dovětkem od Bílé řeky: svými dlouhými 
vlasy a neholeným obličejem jsem připo-
mínal zálesáka, navíc jsem měl bernardý-
na, se kterým jsem se často proháněl po 
ulicích města. No a pokud jde o Boba, ten 
je původně králíkem z klobouku ze známé-
ho kresleného večerníčku – začali jsme si 
tak říkat s bráchou navzájem. A postupně 
se mnou Bob srostl natolik, že ho snad do-
plním i do rodného listu.

Mezi lidmi se zdravotním postižením se 
pohybuješ už desítky let. Jaký největší 
pokrok vnímáš v oblasti podpory lidí 
s postižením a naopak, co považuješ za 

negativní jev v této oblasti? Co bys rád 
změnil Ty osobně?
Já si všímám hlavně změn týkajících se vo-
zíčkářů, protože právě mezi nimi se pohy-
buju nejvíc. Za největší pokrok považuju 
přijetí zákona o sociálních službách, kte-
rý v našem právním řádu zakotvil osobní 
asistenci. Díky ní mohou i lidé s těžkým 
postižením kvalitně žít a pracovat tam, 
kde se cítí dobře, tedy v rodině, mezi svý-
mi kamarády a známými. Druhou velkou 
změnou k lepšímu jsou mizející stavební 
bariéry ve veřejných budovách a na veřej-
ných místech. Myslím, že dnešní situace je 
hodně odlišná od té před nějakými dvaceti 
lety: od nájezdů na chodníky přes bezbari-
érové vlaky či autobusy až třeba po vozíč-
kářsky vstřícné obchody či hospůdky.

Za vyložený průšvih považuju to, že 
dosud zůstávají v platnosti některé kroky, 
které stihl před svým neslavným koncem 
podniknout pan Drábek v roli ministra 
práce. Zhoršují totiž životní úroveň mnoha 
lidem se zdravotním postižením.

Představ si, že jsi politik… Jaké opatře-
ní, které by mohlo vozíčkářům usnadnit 
nebo zpříjemnit život, bys přijal jako 
první?
Záleží na postu, který bych zastával. Jako 
řadový poslanec nebo senátor bych toho asi 
moc nezmohl. Ale coby člen vlády bych 
všemožně usiloval o zavedení ucelené reha-
bilitace: tedy o prosazení kvalitního zákona 
a prováděcích předpisů. Mám pocit, že jest-
li vozíčkářům dnes něco velmi chybí, je to 
systémové pojetí rehabilitace, které by zahr-
nulo její zdravotní, sociální, pracovní a taky 
psychologický aspekt. A taky bych okamži-
tě uzákonil valorizaci příspěvku na péči.

Na co se těšíš v nejbližší době?
To je jasné! Na hokejový šampionát v Pra-
ze, na koncert Scorpions tady v Pardubi-
cích a na román Nesnesitelná lehkost bytí 
od Milana Kundery. Všechny jeho ostatní, 
které v češtině vydal Atlantis, jsem už četl, 
tenhle jediný mi zbývá – a nejspíš bude 
zase skvělý. Kundera je už dlouho mým 
nejoblíbenějším autorem.

Můžeš čtenářům říci něco o abilympiádě, 
kterou každý rok pomáháš připravit?
Od roku 1992 jsem se coby novinář a orga-
nizátor zúčastnil každé národní abilympi-

ády, vlastně už patřím do jejího inventáře. 
Mám k ní samozřejmě jiný vztah než lidé, 
kteří na ní soutěží. Pro mě jde o celoroční 
záležitost: od podzimka dělám každý mě-
síc zápis z porady organizačního týmu. Na 
přelomu zimy a jara napíšu a do médií ro-
zesílám článek s výzvou, aby se lidé hlásili 
do soutěžních disciplín. Potom v květnu 
přímo na abilympiádě nasbírám takové 
množství námětů, postřehů, nápadů a in-
spirace, že mi vystačí až do adventu. A jak 
začne leden, kolotoč se zase zvolna dá do 
pohybu…

Jak vypadá Tvůj běžný pracovní týden?
Stručně řečeno, dopoledne obvykle spím, 
odpoledne a navečer pracuju a v noci ob-
vykle koukám na filmy, poslouchám roc-
kovou muziku, čtu. A někdy i píšu. Mám 
obrácený životní režim, což mi zamlada 
naprosto vyhovovalo, ale teď už ne. Tělo 
mi naznačuje, že bych měl ponocování ho-
dit přes palubu, a já ho nejspíš poslechnu.

Co Tě vlastně přivedlo k této práci?
Dva hlavní důvody. Tím prozaickým byla 
prázdná kapsa. Tenkrát v dvaadevadesá-
tém jsem byl přes půl roku dobrovolně 
nezaměstnaný a každá stokoruna za sna-
hu redigovat časopis Vozíčkář mi přišla 
náramně vhod. Důležitější však byl můj 
idealismus, toužil jsem dělat práci pro 
druhé lidi, která by mě naplňovala poci-
tem smysluplnosti. A musím říct, že jsem 
se v novinařině našel! Nedovedu ji dělat 
ledabyle: vždycky myslím na toho, kdo 
bude článek číst, a snažím se psát tak, aby 
byla spokojená i klávesnice od mého po-
čítače. 

Pokračování na str. 4

Občas se vám stane, že se dostanete do 
dopravní zácpy či stojíte na přeplněných 
křižovatkách, nebo že vám někdo zablo-
kuje zaparkované auto tak, že s ním není 
možné odjet. Takových příkladů existuje 
celá řada. Nicméně, jak se říká, každá bez-
nadějná situace má vždy východisko! Po-
dívejte se na situaci z jiné strany a hledejte 
způsob, jak si zachovat klid a zároveň zů-
stat v dobré náladě, jinými slovy, ve stavu 
vnitřní harmonie. Vždyť cíl vaší cesty se 
nachází ještě před vámi a čekají vás důleži-
tější věci, pro které právě potřebujete tento 
stav harmonie a klidu.

Vyčítavé pohledy ostatních účastníků 
silničního provozu při „ manévrech“, 
vyvolávajících zmatek.
Hlavní je zaměřit pozornost na silnici 
a ne na reakci ostatních řidičů. Nevyhle-
dávejte jejich vyčítavé pohledy. Všichni 
jsme lidé a všichni děláme chyby. Vždy 
vycházejte ze svých životních zkuše-

ností. Pokud na vás troubí, 
nerozčilujte se. Rada je pro-
stá. Zablikejte výstražnými 
světly na znamení: „Děkuji 
za pochopení“.

Zácpa. Fronta.
I v takové situaci můžete 
strávit čas užitečně! Chcete-
-li, poslouchejte například 
audioknihy. Skvělou volbou 
je třeba kniha „Sensei ze 
Šambaly“. Nebo si udělejte 

dynamickou meditaci, která pomůže obno-
vit síly, vrátí vás do stavu vnitřního klidu 
a naladí na pozitivní vlnu. Taková medita-
ce vám umožní být tady a teď a nabít se 
pozitivní energií.

Pokud došlo k nehodě.
Zachovejte klid a duchapřítomnost. Vzpo-
meňte si na prastarou moudrost: „Všechno 
pomine, takže i tato situace“. Upozorněte 
účastníky o potřebě dát výstražný trojúhel-
ník! Zjistěte, zda jsou oběti a je-li třeba, 
zavolejte sanitku.

Průjezd úseků, které jsou částečně 
uzavřené
Pokud je jeden směr silnici uzavřen, auta 
volného pruhu projíždí a ostatní jsou nu-
ceni stát. V takových případech se řidiči 
mohou prostřednictvím znakového jazyka 
dohodnout a tím umožnit rychlejší prů-
jezd. Na gesto prosby „ruku na srdce, bude 
odpověď vždy „jeďte“ a řidič vám ukáže 

rukou směr“. Buďte zdvořilí! Přinášejte do 
světa mír a harmonii!

Špatně zaparkované auto! Pokud je 
vaše.
Zanechte své telefonní číslo s poznámkou: 
„Pokud moje auto brání ve výjezdu, volej-
te XXX-XXX-XXX“. Takový jednoduchý 
způsob ušetří čas a nervy vám i ostatním 
lidem. 

Špatně zaparkované auto!  
Pokud není vaše.
Podívejte se po zanechané poznámce po-
dobné vaší. A pokud takovou nenajdete, 
nerozčilujte se. Dobu čekání můžete strávit 
užitečně. Například si čtěte knihu („Alla-
tRa“), proveďte meditaci nebo si udělejte 
cvičení na kontrolu svých myšlenek a to 
tak, že si zapisujte vše, co vám přijde na 
mysl. A když se majitel auta vrátí, dejte mu 
čistý list z poznámkového bloku a popřejte 
mu hezký den! Mimochodem, takové jed-
noduché případy spouští řetězovou reakci 
šíření dobra.

Za všech okolností přejte lidem dobro!
Autor těchto dobře míněných rad strávil 
za volantem více než 20 let, přičemž po-
sledních 10 let aktivně. Pocit, že se musím 
zdokonalovat, mám pořád. Nedávno jsem 
dostal zajímavou radu, jak zůstat v klidu za 
volantem. Ve složitých situacích na silnici 
si nahlas řekněte: „Sobě i Vám přeji krásný 
den!“

Roman Novotný

Pár dobrých rad pro řidiče…

Prokešovo náměstí 634/5, 
Moravská Ostrava, naproti nové 

radnice ve čtvrtém patře 
(www.epona-centrum.cz)

tel: 777 180 558

PROGRAM ČERVEN 2015
Úterý 2.6. HOJNOST A KVALITA ŽIVOTA, pondělí 8.6. ALLAT – 
TVOŘIVÁ SÍLA ŽENSKÉHO PRINCIPU – co o ní ještě nevíme?

úterý 23.6. JAK SE ZBAVIT ZÁVISLOSTÍ
18.00-20.00 hodin

Také se můžete těšit na tvořivou „ART“ terapii.

NOVĚ!

Škola Dobra „ALLATRUŠKA“ 
otevírá své dveře rodičům a dětem!

Škola Allatruška si dává za cíl obnovit 
přirozený vnitřní stav dítěte – tvořit dobro 
a dělit se pocitem radosti z tohoto tvoření, 
nastolit v dítěti pocit rovnováhy, důvěry 

a jistoty vyplývající z nalezeného vnitřní-
ho stavu klidu a pohody.

Setkání se budou konat zdarma
červen: 14.6., 28.6.
od 14.00 do 15.00 

Prokešovo náměstí 634/5, Mor. Ostrava
Sebe a své děti můžete zaregistrovat buď 

na mailové adrese allatruska@gmail.com, 
nebo na tel. 606 794 639 (pí. Valečková)

Moc se na Vás těšíme!
více na: http://polahoda.cz/index.php?n-

ma=news&fla=stat&nums=235
odkaz na fb stránku: https://www.face-

book.com/allatruska

Svoboda volby je největší dar člověku.
Každý, kdo na sobě poctivě každý den pracuje, na své duchovní a morální přeměně, zís-
kává skutečnou svobodu osobnosti – svobodu od vlastního sobectví, strachů a iluzí tohoto 
světa, od nekonečných pozemských přání a pochybností, utrpení a klamů. Toto je pravá 
svoboda lidského ducha, který nemá žádná pozemská omezení, která daruje člověku vnitř-
ní oporu a dělá ho silným a nezávislým na jakýchkoli okolnostech.

http://allatra-partner.org/cs/foundations

Stojím na balkóně a pozoruji, jak si na 
hřišti hraje skupinka dětí. Jedni se houpou 
na houpačce, druzí prolézají důmyslně vy-
tvořené bludiště a další si hrají na písku. 
Opodál si na lavičce povídají maminky 
a po očku sledují své ratolesti. Z úsměvů 
dětí je cítit láska a bezstarostnost. Je nád-
herné vidět, jak si dokážou vychutnávat 
každý okamžik, neřešit minulost ani bu-
doucnost, prostě být „tady a teď“. 

V duchu jim závidím jejich přiroze-
nost a upřímnou lásku. Vzpomínám, jak 
se nám narodila naše dcera. Je to jako vče-
ra, kdy jsem ji spolu s manželkou dovezl 
z porodnice. Z nostalgie mě náhle vytrhne 
pláč. Jedna z maminek zrovna dává na za-
dek „neposlušnému“ chlapci. Ohromnou 
gestikulací mu vysvětluje, že to, co pro-
vedl, není normální, že si má uvědomit, 
že na hřišti není sám, jak ona vypadá před 
ostatními maminkami a co si o nich po-
myslí. 

Je smutné, že se snažíme děti od je-
jich útlého věku naučit věci, které nám 
samotným připadají nepřirozené. „Chovej 
se normálně, jak to vypadáš, víš, kolik to 
stálo, nesmíš, musíš, nedělej, udělej!“

Bohužel jsme my dospělí v zajetí mno-
ha předsudků, které, jak s oblibou říkáme, 
do nás od mala vtloukali naši rodiče. Ale je 
to vůbec pravda? Myslím, že lžeme sami 
sobě. Každý člověk na světě má možnost 
volby. To jen tento konzumní systém chce, 
abychom si mysleli, že tak, jak to je teď, tak 
to prostě musí být. Že musí existovat bohatí 
a chudí, že se lží nejdál dojdeš, že důležitěj-
ší je mít majetky, než čisté svědomí. 

A najednou si uvědomuji, že všichni 
žijeme ve strachu. Bojíme se toho, co bylo, 
toho co bude, že přijdeme o práci, z čeho 
zaplatíme nájem, jak uživíme rodinu atd. 
Bohužel tento strach přenášíme na naše 
děti. Místo, abychom se od nich učili, jak 
být šťastní, nutíme je bát se. Někdo může 
namítnout, že to není pravda. 

Ale zkusme se nad tím zamyslet. Sta-
čí se pořádně rozhlédnout kolem sebe. Ze 
všech stran na nás dýchá strach. Televize, 
rozhlas, billboardy, reklamní poutače atd. 
Proč v nás stále někdo vyvolává tyto poci-
ty. Komu záleží na tom, abychom se báli?! 
Proč nutíme vlastní děti do něčeho, co je 
nám proti srsti? Všechny děti mají nádher-
ný dar. Rozmlouvají s Bohem, cítí svojí 
duši a vnitřně se chtějí vrátit Domů. 

Děti neřeší žádné politické rozepře, 
žádné náboženské dogmata, je jim jed-
no, jakou má kdo barvu kůže. Rozdávají 
kolem sebe pouze nezištnou lásku a nic 
za to neočekávají. Jen chtějí, aby se lidi 
měli rádi. Pojďme společně naslouchat 
našim dětem, vraťme se ve vzpomínkách 
do svého dětství a pokusme se znovu ob-
novit ten spásný dialog s Bohem, na který 
jsme díky svým strachům zapomněli. 

Dušan Valeček

NAŠE DĚTI

Chování rodičů je pro děti nejsilnějším vzorem. Sel Sevir
My sami svým každodenním chováním představujeme pro své děti vzor, 
a to je dar, který si v sobě dítě ponese jako vklad do života.
• „Když je dítě obklopené kritikou – učí se obviňovat;
• Když je dítě obklopené výsměchem – učí se nedůvěřovat;
• Když je dítě obklopené nepřátelstvím – učí se bojovat;
• Když je dítě obklopené hněvem – učí se působit bolest;
• Když je dítě obklopené nepochopením – učí se být hluché k ostatním;
• Když je dítě obklopené lží – učí se lhát;
• Když je dítě obklopené obviňováním – učí se cítit se provinile;

…a pouze silné osobnosti se dokážou vyprostit z tohoto začarovaného kruhu  
a vypořádat se se vším, co v životě přichází.

• Když je dítě obklopené podporou – učí se chránit ostatní;
• Když je dítě obklopené tolerancí – učí se být trpělivé;
• Když je dítě chváleno – učí se být sebevědomým;
• Když dítě vyrůstá v poctivosti – učí se být spravedlivé;
• Když má dítě v rodině pocit bezpečí – učí se důvěřovat;
• Když je dítě obklopené láskou – učí se milovat a dávat lásku;
• Když má dítě svobodu volby – učí se být zodpovědné za svá rozhodnutí.
Takové vychování je pevným základem do života a je těžké ho zlomit … „ K.Nikitin
Na  závěr  bychom  chtěli  popřát,  abychom my,  dospělí,  zůstávali  ve  svých  duších 
dětmi. Pomůže  to  lépe pochopit naše  ratolesti,  vychovat osobnost a opravdového 
Člověka. Na nás  záleží,  jaký bude osud malého človíčka,  vstupujícího do  života, 
a následně i celé generace.
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Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Seneca

Obří sladké brambory
Hlízy mají různě protáhlé tvary. Vzhledem 
opravdu připomínají brambory, jsou však 
ještě větší. Hmotnost hlíz se pohybuje od 
půl do pěti kilogramů. Pokožka batátů je 
bílá, nažloutlá, oranžová, hnědá až fialová. 
Syrové batáty mají hořkou chuť, vařené 
jemnou a nasládlou, připomínající namrzlé 
brambory, ale lahodnější.

Batáty lze snadno pěstovat
Rostliny se dovedou přizpůsobit různým 
zeměpisným oblastem, ale vždy vyžadují 
slunečnou polohu a hluboké hlinitopísčité 
půdy, bohaté na organické zásobní látky. 
Dobře snášejí přísušky.

Sazenice předpěstováváme ze zakou-
pené hlízy s vegetačními očky, a to v kvě-
tináčích. Ven je můžeme vysazovat až po 
„ledových mužích“.

Sazenice zasadíme poměrně hluboko 
vždy do dobře prohřáté půdy a hrůbkuje-
me je jako brambory. K dosažení dobrých 
výnosů se za sucha doporučuje závlaha.

Hlízy sklízíme až po zaschnutí lodyh, 
nejčastěji v září a začátkem října. Musíme 
dbát, abychom hlízy mechanicky nepoško-
dili.

Uskladněné hlízy vydrží v suchém 
a chladném sklepě asi tři týdny. Místnost 
musí být dostatečně větrána.

Malé hlízky určené k jarní výsadbě ulo-
žíme do beden s pískem nebo s rašelinou.

Mladé rostliny v květináčích jsou i za-
jímavou hrnkovou pokojovou rostlinou, 
která však vyžaduje vyvázání k tyčce. Na 
léto ji pak můžeme přenést do zahrady 
nebo do nevytápěného fóliovníku.

Výživné batáty a jak na ně
Hlízy vykazují o polovinu vyšší nutriční 
hodnotu než brambory. Před kuchyňskou 

úpravou je dokonale pod vodou očistíme 
kartáčkem, nebo oloupeme. Dále je mů-
žeme:

vařit nakrájené na kostky, dusit
zapékat v troubě, smažit jejich plátky 
na oleji jako chipsy

Nejchutnější je patrně úprava pečením: 
Mírně posolené, nasládlé plátky velkých 
batátových hlíz potřené máslem nebo ky-
sanou smetanou jsou skutečnou lahůdkou.

http://www.ireceptar.cz

BATÁTY, SLADKÉ BRAMBORY: 
recepty a pěstování

Rostliny s vonnými květy vydávají 
vůni prostřednictvím svých květů, pří-
kladem jsou růže nebo šeřík. Typické 
rostlinny s vonnými listy jsou molice 
(Plectranthus) a kasie (Cassia). Jsou 
i rostliny, které voní pouze při dotyku nebo 
když mnete listy mezi prsty, jako například 
některé bylinky. Některé rostliny voní ve 
dne, jiné jen v noci. Přes den voní květiny 
převážně proto, aby nalákaly za teplého, 
slunného počasí hmyz. Večerní voňavky 
využívají k opylení noční hmyz, a proto 
uvolňují vonné látky až po západu slunce 
a pak během noci. 

Správné stanoviště – tam, kde po-
býváte nejraději. Pro bujný růst vašich 
rostlin jsou samozřejmě nejdůležitěj-
ší světlo (pokud možné plné oslunění) 
a zdravá půda. Stejně jako většina letni-
ček tedy potřebují i vonné rostliny dosta-
tek slunečního svitu, neboť při dostatku 
tepla a slunce voní jejich květy intenziv-
něji. Proto by měly být záhony pro tyto 
rostliny zakládány tak, aby nebyly stíně-
ny domem, zdmi, ploty nebo vysokými 
stromy. Vonné rostliny pěstujte nejlépe 
v závětří, aby vůně příliš rychle neodvá-
la. Nejvíce voníci květiny by měly stát 
v prvních liniích, aby se jejich vůně co 
nejvíce uplatnila. To nejlepší umístění je 
tam, kde pobýváte nejraději, popřípadě 
nejčastěji. Při pěstování na terase a bal-
koně dbejte na to, abyste to s koncentrací 
vůní nepřehnali

Čtyři základní kategorie vůní
Jak intenzivně rostlina voní, je samozřejmě 
závislé na množství současně kvetoucích 
květů. Vůně lze rozdělit do čtyř hlavních 
kategorií. 
Květinové – fialky, karafiáty, růže, šeřík, 

jasmín
Kořenné – otočník, máta, šalvěj, levandu-

le, tymián, molice
Ovocné – citroník, pomerančovník, jabloň, 

jahody
Pryskyřicové – smrk, borovice, cypřiš

NEJVĚTŠÍ VOŇAVKY 
DO VAŠÍ ZAHRADY

Laločnice přímořská – pochází ze Stře-
domoří. Základní barva květů je bílá, kul-
tivary jsou v odstínech růžové, purpurové 
a fialové. Při dobré péči kvete po celé léto. 
Je to nízká letnička (max. 20 cm), proto je 
vhodná jako půdopokryvná rostlina nebo 
jako podsadba pod květiny na kmínku, 
např. pod růže nebo fuchsie. Lze ji ale 
také vysazovat například mezi tulipány 
a mečíky. Vysadíme-li ji na okraj nádoby 
nebo vyvýšeného záhonu, získá tvar pře-
vislé rostliny. Jestliže budete pravidelně 
odstraňovat odkvetlé květy, odmění se 
vám laločnice bohatým kvetením až do 
podzimu.
Vůně: květy vydávají silnou medovou vůni.

Zavinutka – tato velice nápadná a poně-
kud legračně vyhlížející květina pochází 
ze Severní Ameriky. Původně tato trval-
ka „patřila“ mezi bylinky. Však také jsou 
zavinutky dosud k dostání ve specializo-
vaných zahradnictvích-bylinkářstvích. 
Nově vyšlechtěné barevné odrůdy se 
ale pěstují již jen jako okrasné rostliny. 
Čtyřhranné stonky mohou být podle dru-
hu vysoké od 80 do 140 cm a květy jsou 
v různých tónech červené, růžové až fia-
lově nachové. Zavinutka kvete od červ-
na do října. Jako většina letních květin 
upřednostňuje slunnou polohu. Půda by 

měla být vlhčí, ale zavinutka se spokojí 
i se sušší půdou. 
Vůně: hořce kořenná.

Lilie – jsou to mrazuvzdorné víceleté ci-
buloviny. Existuje mnoho odrůd téměř ve 
všech barvách kromě černé a modré. Kvě-
ty jsou trubkovité, pohárkovité, miskovité 
a turbanovité, obrácené vzhůru či do stran 
nebo převislé. Lilie jsou ideální k řezu, při 
řezu však dejte pozor, abyste neseřízli pří-
liš listů, a tak rostlinu neoslabili. 
Vůně: lilie voní intenzivní květinovou vůní, 
obzvláště večer.

Lantana, libora – na plném slunci tento 
keř kvete od jara do podzimu drobnými 
trubkovitými květy v kulovitých květen-
stvích Lantana má rozmanitě zbarvené 
květy (oranžové, růžové, purpurové, žluté 
a bílé). Rostliny s růžovými pupeny změní 
později barvu květů na ohnivě červenou 
nebo fialovou. Vyžadují plné slunce a vý-
živnou, dobře propustnou půdu. Můžete je 
vysadit na záhon nebo do nádoby. 
Vůně:  lantany nešetří  se  svou  intenzivní 
nasládlou vůní.
 
Otočník – tato brutnákovitá rostlina původ-
ně pochází z Peru, kde roste jako polokeř. 
U nás známe otočník jako vysokokmínek 
nebo jako nízké rostliny, které lze na konci 
května vysazovat na záhony. Tato neopada-
vá rostlina má olivově zelené listy, fialové 
květy jsou v hustých plochých květenstvích. 
Odstraňováním odkvetlých květenství pod-
porujeme tvorbu nových bočních výhonů 
s květy. Kvete od července do září. Nejlépe 
se otočníku daří na slunném, před větrem 
chráněném místě, ani polostín mu však ne-
brání v bujném růstu. Podle formy vzrůstu 
lze otočník pěstovat i v truhlících nebo mis-
kách a kombinovat jej s jinými květinami.
Vůně:  otočník  voní  velice  intenzivně  po 
vanilce.

http://www.hobbystranky.cz/hobby/
aby-vase-zahrada-omamne-vonela

Aby vaše zahrada omamně voněla

Abeceda praktických rad do kuchyně
MIXÉR – Čistit mixér můžeme velmi 
jednoduše – do vyprázdněné nádoby nali-
jeme asi 1 litru vody, přidáme neloupanou, 
na kousky nalámanou syrovou brambo-
ru a mixér na chvilku zapneme. Po vylití 
obsahu mixér rozebereme, jednotlivé části 
propláchneme pod tekoucí vodou a nechá-
me oschnout.
NÁDOBÍ – Vodní kámen se odstraní 
nejlépe tak, že v nádobě vaříme asi půl 
hodiny ocet. Mastnotu z pánve lehce od-

straníme, když ji vydrhneme kuchyňskou 
solí s několika kapkami citrónu. Mědě-
né nádobí vyčistíme přetíráním půlkou 
citrónu a hrubou kuchyňskou solí. Lesk 
získá po vyleštění octem s trochou soli 
a konečným vyleštěním čistou jelenicí. 
Smaltové nádobí nesnáší prudké ochla-
zení, nikdy do něj nenalévejte studenou 
vodu, email by popraskal. Bude nám déle 
sloužit, když je občas vyvaříme ve vodě 
s chlórem.

OLEJ – Lněný olej udržuje štětce vláčné, 
oživuje odřený kožený nábytek a odstraňu-
je vrzání obuvi. Ricinový olej také výbor-
ně čistí výrobky z kůže a impregnuje obuv 
proti provlhnutí.
PLÍSEŇ – Plíseň z bílých stálobarevných 
látek vyčistíme slabým roztokem peroxidu 
vodíku, do něhož přidáme několik kapek 
čpavku. Plíseň ze zdí odstraníme potřením 
postižených míst roztokem kyseliny sali-
cylové v lihu.
http://www.hobbystranky.cz/hobby/abeceda-
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Pokračování ze str. 3

Vím, že při Tvém současném pracovním 
vytížení je to téměř zbytečná otázka, ale 
přesto by mě zajímalo, jak rád trávíš vol-
ný čas?
Umění odpočívat považuji za nedílnou 
součást umění pracovat. Workholikem 
jsem už byl, poučil jsem se z toho, a volný 
čas je pro mě nezbytností! Zajímá mě psy-
chologie, filosofie, esoterika. Rád chodím 
do kina, s několika kamarády už roky vy-
bírám filmy pro chrudimský filmový klub, 
o kterých i píšu. Další mojí vášní je hudba, 
hlavně britský rock, od puberty nekriticky 
zbožňuju kapelu Status Quo! Mám doma 
stovky cédéček a vinylových desek, rád 
si taky zajdu na živou muziku. No a po-
sledních pět let náruživě holduju sauně: 
chodím tam několikrát týdně, ať je venku 
mráz, nebo tropické vedro.

Jak se Ti žije v Chrudimi?
Vcelku dobře. Naše město má nepřehléd-
nutelný půvab, hlavně jeho historické jádro, 
a já jsem docela patriot. Leccos o Chrudimi 
vím, o její minulosti, podivuhodnostech, ro-
dácích… A pozoruji na sobě, že čím jsem 
starší, tím víc mě má tohle město v hrsti. Jen 
mi lezou na nervy auta: množí se rychleji 
než pověstní trpaslíci a na sídlištích už dáv-
no drze parkují na chodnících.

Ty sám trpíš také nějakými zdravotními 
problémy?
Jo, bolestí duše a nespavostí. Beru prášky, 
které ale pomáhají jen částečně. Deprese je 
houževnatý prevít.

Co Ty a alternativní léčba, máš nějaké 
zkušenosti?
Mám. Jednu dobu jsem experimentoval 
s Bachovými květovými esencemi, ale bez 
většího ozdravného efektu. A průběžně si 
pohrávám s pozitivním myšlením.

Jaká máš přání a sny?
Chci aspoň jednou letět balónem, což je 
reálný, byť ne levný sen, který si určitě spl-

ním. Coby anglofila mě láká Británie, hlav-
ně Londýn, Irsko a Skotsko, snad se tam 
někdy vypravím. No a rád bych se setkal na 
kus řeči s oblíbenými rockery, spisovateli, 
filmaři a herečkami: jména neprozradím, 
abych si udržel naději, že na nějaké setká-
ní dojde. A taky chci zas mít velkého dob-
ráckého psa: třeba bernského salašnického 
nebo slovenského čuvače.

Koho si vážíš, koho máš jako svůj vzor?
Vzory nemám, aspoň o nich nevím Z my-
slitelů mě hodně obohacuje třeba Carl 
Gustav Jung, Erich Fromm či filosof Mi-
lan Machovec. Ze spisovatelů mi do duše 
i z duše promlouvají hlavně Ivan Klíma, 
Egon Hostovský, Milan Kundera a Her-
mann Hesse.

Co nebo kdo Ti nejvíce pomohl, aby ses 
dostal tam, kde jsi dnes?
Mě v létě 1992 nejspíš držela palce sama 
Prozřetelnost. Když mi vozíčkář Jirka 
Venzara novinařinu nabídl, prostě jsem to 
zkusil, ačkoli jsem si moc nevěřil. Jsem 
samouk a vždycky jím budu. O to víc mě 
povzbudí, když zvládnu pojednat i obtíž-
nější téma – třeba nedostatky v legislativě 
upravující sociální dávky.

Co tě zaručeně potěší?
Sauna, myšlenkově podnětný rozhovor 
s nadprůměrně inteligentním člověkem, 
rockový koncert s parádní atmosférou 
nebo film, který dopřeje divákovi očistnou 
katarzi.

Jaké máš vize, co bys rád dokázal? Kde 
se vidíš za 10 let?
O vizích raděj nemluvit! Tak daleko do-
předu se nedívám, žiju přítomností. Ni-
kdy jsem nebyl moc ambiciózní, jen jsem 
chtěl pro sebe najít vhodnou parketu a být 
užitečný lidem. Obojí se mi v novinařině 
splnilo měrou vrchovatou. No a za těch 
deset let mi postačí, když budu ještě běhat 
po světě, psát články, nahřívat se v horkém 
vzduchu nebo poslouchat muziku.

Máš nějaký recept či vzkaz pro čtenáře, 
které zaskočila nemoc či úraz?
Na recept si rozhodně netroufám, protože 
jsem v tak těžké životní situaci zatím nebyl. 
Jen si myslím, že člověk by se neměl nikdy 
vzdávat. Vím o lidech, kteří si dokázali po-
držet naději i ve chvíli, kdy opouštěli tenhle 
svět, kdy byli zdánlivě zcela bezbranní… 
Asi nás něco přesahuje, nejspíš existuje 
i jiný svět než ten, který vnímáme smysly. 
A pokud přistoupíme na myšlenku vesmír-
né inteligence a univerzálních duchovních 
principů, můžeme si dovolit otázku: Je 
snad údělem člověka, aby v nejtěžších situ-
acích zůstal bez jakékoli pomoci?

Děkuji za rozhovor. 
Radka Svatošová

BOB PELIKÁN: Nikdy jsem nebyl moc ambiciózní, jen 
jsem chtěl pro sebe najít vhodnou parketu a být užitečný lidem

Kosmický symbol předení a tkaní. Sym-
boly tkaní a předení měly posvátný vý-
znam pro mnoho národů. 

Dodnes se dochovaly docela zajímavé 
informace. Například moderní slovo, které 
se v arabštině nazývá لون (nul), je staro-
věký ruční tkací stroj (plochý obdélníkový 
rám, na který se natahovaly dvě vlákna, 
která tvoří mřížku). Pokud je nám znám 
posvátný význam symbolu tkaní (a přede-
ní) pro starověké národy, můžeme spatřit 
asociativní spojení tohoto symbolu s jejich 
kosmologickými koncepcemi. Zejména na 
příkladu ručního tkacího stroje se vy-
světloval princip stvoření Vesmíru, na 
kterém tvořivé božstvo tkalo z vláken, 
vplétalo vzory (znaky) z nich složené 
do plátna Vesmíru, čímž určovalo život 
a osud všech věcí, včetně každého člo-
věka. A proces předení (proces podélného 
skládání a spirálovitého stáčení pomocí 
vřetena jednotlivých vláken pro nepřetrži-
té, pevné vlákno) vysvětlovali jako proces 
tvorby všech věcí a života ve Vesmíru. Spi-
rálovitá rotace vřetena symbolizovala po-
hyb Vesmíru, závoj, přes který se svět jeví 
iluzorním světem (pozn.: úroveň ezoos-

mické mřížky). Slovo „vřeteno“ je blízké 
staroindickému slovu „vártanam“ – „rota-
ce, valení, pohyb dopředu a dozadu.

Předení bylo atributem Velké Matky 
a také „měsíčních“ bohyň (obvykle byl 
jejich znakem allat – srpek s růžky otoče-
nými nahoru) a tkadlen osudu v kosmické 
mytologii mnoha národů světa. Například 
ve východní slovanské mytologii byla pat-
ronkou ženského principu, osudu, plodnosti, 
vody, předení a tkaní (označována také jako 
neviditelná Veliká tkadlena světa) bohyně 
Makoš (Mokoš). Jedním z jejich atributů 
byl roh hojnosti, srpek s růžky otočenými 
nahoru. Obecně je třeba poznamenat, že vý-
chodní Slované již v předkřesťanské době 
měli unikátní starověké znalosti o vesmíru 
a člověku, znacích a symbolech. To vše bylo 
ztělesněno v kultuře, víře a v architektonic-
kých stavbách slovanských chrámů a svatyň 
(poznámka: více informace v knize Allat-
Ra). Věděli o procesech vzniku světa jako 
procesu podobnému výrobě příze nebo plát-
na: svět „se stáčí“ jako vlákno, „přemisťuje 
se tam a sem“ jako základ pro tkaní nebo 
„se utká“ jako plátno. Jak se ničily prastaré 
znalosti, jak se vštěpoval a stanovil nový 
kněžský a zpolitizovaný světonázor, dá se 
podle toho faktu vysledovat, že starodáv-
né jméno bohyně Makoš bylo v XII.–XIV. 
století zahrnuto do téměř všech učení proti 
pohanství.

Mokoš byla významnou bohyní pro-
toslovanského panteonu, která patřila 
k sedmi hlavním bohům. Zajímavé je 
její jméno – „Makoš“ nebo spíše „Ma-
koš“. Etymologie tohoto slova je spojena 
s kořenem znamenajícím „tkanivo, tkaní“. 
V sanskrtu je slovo „mokša“ (moksa), což 
znamená „osvobození“, které je i nyní 
používáno v indické filozofii a náboženství 
jako význam pro duchovní osvobození. 
Název Ma-koš, vzhledem k hloubce sta-
roindoevropského slova Ma, znamená 
„Matka“ (Velká Matka, která poro-
dila svět, Bohyně osudu). A slovo „koš“ 

v staroslovanštině znamená – „pletený 
koš“, pletený vozík pro snopy (známý od 
doby eneolitu – IV.–III. tisíciletí př. n. l.), 
nádoba pro obilí. Přičemž výraz „můj los“ 

(v pojetí „můj osud“, „moje účast“) zna-
menalo „můj vůz snopů“, „můj koš obilí“. 
A vzhledem ke starověké symbolice těchto 
asociativních předmětů a rostlin spojených 
s vysvětlením procesů stvoření vesmíru to 
mělo nehmotný význam. Například výraz 
„můj koš obilí“ v sobě nesl význam „moje 
duchovní dobro“, „moje duchovní blaho“. 
Obilí představovalo starověký symbol 
zrození, vzkříšení a obnovy země v my-
tologii národů světa. V pojetí duchovního 
zdokonalování člověka představuje symbol 
obilí zrození a utvrzení duchovního života 
v člověku, kde se za nejvyšší hodnotu 
považuje dosažení nemateriálního blaha, 
duchovní dozrávání a zdokonalování během 
svého života, tedy zrození věčného ducho-
vního života v krátkém období existence 
obalu – těla. Proto původní představa 
o bohyni, ochránkyni naplněných košů 
jako Matky opravdového Štěstí (os-
vobození), měla úplně jiný význam spo-
jený s nehmotnými hodnotami člověka…

úryvek ze zprávy Prapůvodní Fyzika  
ALLATRA (český překlad se připravuje)

http://allatra.org/ru/reports/
iskonnaja-fizika-allatra

Kosmický symbol předení a tkaní

RECEPT 
NA DOBROTY Z BATÁTŮ:

Grilované batáty  
na indický způsob

Garam masala, mrkev 5 ks, sůl,  
česnek 5 stroužků

Batáty nemusíte loupat, stačí je důklad-
ně očistit a omýt. Potom je nakrájejte. 
Na stejně velké kostičky nebo kolečka 
nakrájejte i mrkev a česnek.
Vymazejte pekáč máslem a dejte do něj 
nasekanou zeleninu. Vše posypejte ko-
řením garam masala, přidejte stroužky 
česneku a dejte zapéct do trouby. (Roz-
pálené alespoň na 190 stupňů). Pečte 
40 minut. 
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Pozorné sledování růstu počtu přírod-
ních katastrof, extrémních výkyvů počasí 
po celém světě, a také statistických dat 
kosmických a geofyzikálních paramet-
rů v posledních několika letech, ukázalo 
alarmující tendence k jejich výraznému 
nárůstu za krátkou dobu. Tyto údaje na-
značují, že hypotézy vědců o postupné 
změně klimatu na Zemi za posledních 100 
let jsou nesprávné, protože ve skutečnosti 
je tento proces mnohem dynamičtější. 
http://allatra-science.org/monitoring/
earthquake#prettyiris[gal]/13/

…Zaobíraje se novým směrem geoin-
ženýrství, vědci přišli na některé nesrov-
nalosti mezi údaji, které jsou veřejně pre-
zentovány společnosti a reálnými daty… 
Stejný problém se týká i moderních tek-
tonických map. Zejména Severoamerická 

litosférická deska není tak celistvá, jak se 
někteří domnívali. Poslední údaje ukazují, 
že v kontinentální kůře dochází k inten-
zivnímu formování praskliny přerůstající 
ve zlom, který prakticky rozděluje území 
současného amerického státu na dvě po-
loviny. Vzhledem k tomu se bude napětí 
v této oblasti podél linie zlomu podle 
všech výpočtů zvyšovat každým dnem…

Vzhledem k hrozící globální ka-
tastrofě lidé velmi nutně musí změnit 
svůj postoj k sobě a ke společnosti, tady 
a teď. Vždyť nevíme, kým budeme 
zítra – uprchlíkem nebo hostitelem 
a jaké budou naše šance na přežití.

…V podmínkách globálních kata-
klyzmat lidé zůstanou se svými problémy 
sami. Proto by se již měli připravovat na 
hodinu „H“. Nyní je pro lidi ještě obtížné 
pochopit, že stát se skládá z nich samot-
ných, a ne z těch, kterým lidé delegovali 
svoji moc, a kteří v případě nebezpečí bu-
dou v prvé řadě zachraňovat své životy. 
Koneckonců, na tom, jak se lidi zachovají 
dnes, jak dokážou sjednotit svá úsilí, závi-
sí, zda pro ně bude nějaký zítřek, tedy zda 
budou schopni zachránit životy svých dětí 
a vnoučat, prodloužit existenci lidstva…
více na: http://allatra.org/cs/reports/o-
problemah-i-posledstvijah-globalnogo-
izmenenija-klimata-na-zemle

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

…Téměř 20 let se zabýváme rozsáhlý-
mi výzkumy v oblasti geofyziky a geoinže-
nýrství. Jsem rád, že jsi věnoval pozornost 
naší zprávě. Ve skutečnosti je situace velmi 
vážná. Jak víš, v posledních dvou desetile-
tích jsme byli svědky významných změn 
geofyzikálních parametrů planety, zvětšil 
se počet anomálních jevů a četnost a rozsah 
přírodních katastrof. Pozornost přitahuje 
skokový charakter zesílení katastrof v at-
mosféře, litosféře, hydrosféře. A to vede 
k prudkému uvolnění obrovského množství 
energie, a to jak vnější, tak i vnitřní. Počí-
naje rokem 2011, tyto procesy vstoupily 
do aktivní fáze. Stačí se podívat na statis-
tiky zemětřesení, tajfuny a hurikány v po-
sledních čtyřech letech. Počet přírodních 
katastrof nabírajících na síle, se výrazně 
zvětšil. Také pozorujeme zrychlení pohybu 
tektonických desek, tempa růstu seizmic-
ké, vulkanické a sluneční aktivity, měnící 
se magnetické pole Země, rychlejší pohyb 
magnetických pólů, posun zemské osy, 
změnu albeda planety, jejich orbitálních 
parametrů… Zprávu jsi vlastně četl a po-
chopil vážnost situace sám, takže opaková-
ní nemá žádný smysl. Lidstvo ještě nikdy 
nečelilo podobným zkouškám. A teď jsme 
se rychle přiblížili k apogeu událostí.

„Prosím, můžeš podrobněji říci o tom, 
co se vlastně děje na území Yellowstonské-
ho národního parku? Tato informace je 
nyní více než aktuální.“

Pozornost naší skupiny, která zahrnuje 
mnoho prominentních vědců a odborníků 
z různých vědních oborů, je zaměřená na 
Yellowstonský park od roku 2000. Od roku 
2002 jsme zaznamenali vznik nových gej-
zírů, deformaci zemského povrchu, zvýše-
ní teploty půdy do bodu varu, vznik nových 
trhlin v zemském povrchu, přes které jde 
uvolňování sopečných plynů. Daná studia, 
jakož i frekvence seismické aktivity, kte-
rá od roku 2011 neustále roste, vypovídají 
o tom, že se v tomto místě magma zvyšu-
jící rychlostí blíží k povrchu. To znamená, 
že se probouzí supervulkán. Přičemž vláda 
Spojených států, než by vážně přemýšlela 
o možných způsobech, jak zabránit budou-
cím katastrofám, nebo alespoň varovala 
a evakuovala obyvatele, raději od roku 
2004 zpřísnila návštěvy Yellowstonského 
národního parku a informace o procesech, 
které tam probíhají, utajila úplně.

„Jaké jsou vaše předpovědi ohledně 
vývoje událostí v této části světa? Co lid-
stvo může očekávat v blízké budoucnosti?“

Ty tomu pořád nerozumíš? Vždyť víš, 
že jsem se s rodinou, s dětmi a vnoučaty 
odstěhoval z „nejvíce demokratického stá-
tu na světě“… víš, kam. Co si myslíš, proč? 
Jen blázen, člověk, který se nestará o své 
blízké, tam zůstane. Nebo blázni omámení 
a posedlí spotřebitelským systémem a ilu-
zemi budování své vlastní „světlé budouc-
nosti“ vsugerovaného „amerického snu“.

„To znamená, že to máme brát jako 
fakt?“

Faktem je, že jsou všechny události 
na Zemi cyklické. Žijeme v době aktiva-
ce cyklu Yellowstonské Kaldery, který se 
opakuje, jak víš, jednou za 640.000 let. Ve 
skutečnosti se napětí zvyšuje a lidstvo če-
kají velké problémy. Všechno je uvedeno 
ve zprávě. Bohužel, tento dokument již 
není jen prognóza, nyní je to konstatování 
reality, uvedené v lehké formě.

„V poslední době je zaznamenán až 
děsivě rapidní nárůst seismické aktivity 
v Japonsku. Jistě to ovlivňuje proces pro-
buzení supervulkánu Aira (http://cont.ws/
post/76906). Podle materiálů obsažených 

ve zprávě, pravděpodobnost zničení ja-
ponského souostroví v příštích 10 letech 
je 70% a do 18 let – 99%. Nakolik je tato 
informace dnes relevantní?“

Vím, že máš rád japonská auta, tak ti 
odpovím takto: pokud máš v plánu si kou-
pit automobil, tak s tím neotálej. Situace 
v Japonsku je žalostná. Víš, udržujeme ji 
uměle. Ale naše možnosti jsou omezené. 
Prognózy uvedené ve zprávě jsou nevy-
hnutelné události, které nastanou v dohled-
né budoucnosti. Ledaže se stane zázrak 
a naše schopnosti se významně rozšíří…

„To ale znamená, že zpráva vše neuvá-
dí a situace je mnohem vážnější?“

Opakuji, informace ve zprávě jsou 
vykládány „mírným“ způsobem. Neměli 
jsme v úmyslu vyděsit lidi, jen varovat ve-
řejnost. A opět chci obrátit tvoji pozornost, 
při práci nad zprávou jsme spoléhali vý-
hradně na své vlastní síly, které jsou v sou-
časné době, bohužel, omezené. Proto nechť 
si čtenáři udělají vlastní závěry… A koupi 
japonského vozu už neodkládej.

„Slyšel jsem tě. Řekni mi, je si americ-
ká vláda vědoma situace? Copak nerozu-
mí, že sedí na sudu se střelným prachem, 
a to v pravém slova smyslu?“

Otázka adekvátnosti mnoha úředníků, 
a to nejen v USA, zůstává otevřená. Lidé 
lpí na iluzích, vymýšlejí si nějaké směšné 
výmluvy, zlobí se na „paranoidní“ vědce 
(v jejich chápání) a často jednoduše odmít-
nou „všechny ty nesmysly“. To znamená, 
že ve skutečnosti dochází k obyčejné sa-
botáži. Víš, kdy jsem se nakonec rozhodl 
věnovat práci ve skupině ALLATRA SCI-
ENCE? Všechno to začalo z entuziazmu 
a dobrovolně. Jen jsem byl zvědavý jako 
vědec: mladí lidé z celého světa sjednocení 
jediným vznešeným cílem – sloužit lidem 
bez hranic. Otevíraly se nové neprozkou-
mané obzory, slibné oblasti vědy, alterna-
tivní znalosti. Byl jsem nadšený možností 
udělat něco opravdu užitečného pro celé 
lidstvo. Ale v roce 2002 se stala událost, 
která poukázala na vážnost situace. Stu-
dovali jsme septonové pole v Yellowston-
ském parku. Termín „septonové pole“ po-
užíváme v rámci skupiny, pokud se chceš 
o tom dozvědět více, můžeš se seznámit 
s naší zprávou o fyzice http://allatra.org/
ru/reports/iskonnaja-fizika-allatra.Tyto 
studie ukázaly, že dutina kráteru naplněná 
magmatem a pevnou horninou, se skládá 
ze dvou komor – horní a dolní.

Ukázalo se, že rozměry dolní ko-
mory jsou několikanásobně větší než 
horní, o které se v té době vědělo. Také 
jsme zaznamenali rychlé zvětšení tlaku 
v dolní komoře. Bylo zřejmé, že se su-
pervulkán probouzí. Samozřejmě, první 
věc, kterou jsem udělal po obdržení vý-
sledků našeho výzkumu – spěchal jsem 
předat informaci kolegům a přátelům 
v oboru. A tak pro mne začaly tehdy ne-
pochopitelné události. Zpočátku mě vy-
slechli, poplácali po rameni, potom říkali 
„neblázni, potřebuješ si vyčistit hlavu“. 
Nato mě začali veřejně zesměšňovat 
a skončilo to otevřenou hrozbou fyzického 
násilí… nebudeme zabíhat do detailů.

Ponaučení jsem si vzal okamžitě a roz-
hodl jsem se plně věnovat práci ve skupině 
ALLATRA SCIENCE. Nemusel nás nikdo 
přesvědčovat, už jsme si tehdy uvědomili 
vážnost situace, pochopili, že musíme jed-
nat teď, že zítra pro nás neexistuje…

Vojenský analytik a konzultant
Vjačeslav Gromov

překlad ze zdroje: http://linkis.com/cFIFk
celý článek na: http://polahoda.cz/in-

dex.php?nma=news&fla=stat&nums=238

Yellowstone – bod nenávratnosti již překročen

Ruiny nejstaršího kamenného chrámu 
světa stojí v jihovýchodním Turecku poblíž 
syrských hranic: archeologové určili jejich 
stáří na 11,5 tisíciletí. Asi je jen náhoda, že 
lokalita se nachází nepříliš daleko od Ara-
ratu – hory, na níž šťastně přistál Noemův 
obří koráb po potopě světa. Přinejmenším 
podivné ale je, že ruiny Göbekli Tepe po-
cházejí z doby, která nápadně přesně odpo-
vídá Platonovu datování zkázy Atlantidy. 
Za pozornost stojí i to, že v téže době a ve 
stejné oblasti začala takzvaná neolitická 
revoluce, během níž lidé radikálně změnili 
způsob obživy: z lovců se stali zemědělci. 
Zvláštní je i jméno lokality: Göbekli Tepe 
v turečtině znamená „hora pupku“, přene-
seně „hora středu“.

 Všechno to do sebe zapadá až podi-
vuhodně: vody opadly, nebezpečná mise 
korábu uprchlíků ze zničené země napříč 
zdivočelými vodami skončila. Posádka 
vztyčila chrám jako poděkování za záchra-
nu a začala učit barbarské obyvatelstvo ob-
dělávat půdu. Ve stejné části světa se pak 
objevilo první stálé zděné sídliště světa 
(Catalhöyük) a první kamenné město světa 
(Jericho)…

Opusťme ale spekulace a vraťme se 
zpět do reality. Göbekli Tepe leží v oblas-
ti tureckého Kurdistanu, která je sice ne-
smírně bohatá na archeologické památky, 
současně ale také politicky dost neklidná. 
Ne každý archeolog je dobrodruh typu 
Indiana Jonese, a tak si teprve v polovině 
60. let minulého století americká výprava 
všimla, že se tu nacházejí zbytky nějakých 
staveb. Na podrobnější výzkum nebyl čas 
a vědci usoudili, že jde o památku na by-
zantskou éru – tedy časy, které jsou v této 
kolébce nejstarších kultur až trestuhodně 
pozdní a nezajímavé.

 
Civilizace z ničeho
Až roku 1994 sem zavítali pracovníci 

istanbulské pobočky Německého arche-

ologického institutu. Po provedení zá-
kladního průzkumu zjistili, že mají před 
sebou světový unikát: stavbu pocházející 
z nejranějších fází neolitu, z doby, kdy 
by tak složitý a výstavný komplex ani 
neměl existovat. Vykopávky prováděné 
v následujících letech archeology z něko-
lika německých institucí přinášely jedno 
překvapení za druhým.

K nejstarším objektům v chrámu pat-
řily vztyčené menhiry, které měly na horní 
straně ještě kamenný překlad na způsob 
písmene „T“. Některé dosahovaly až tří-
metrové výšky. Na rozdíl od klasických 
hrubých menhirů pozdějších dob měly tyto 
kameny pečlivě opracovaný povrch s re-
liéfy zvířat (lišky, lvi, divocí vepři, skot, 
kachny, hadi), hmyzu (pavouci a mraven-
ci) a vzácně i lidských postav. Někdy jde 
o složité, pro nás však nepochopitelné 
kompozice: skupina ptáků se zahnutými 
zobáky, z nichž jeden má nad křídlem ja-
kousi kouli a několik obdélníkových před-
mětů, zatímco pod ním jsou štíři…

Na některých kamenech je zřetelně vi-
dět, že tato výzdoba byla později úmyslně 
odstraněna. Kolem menhirů stojí masivní 
zdi z nasucho skládaných kamenů. Zatím 
byla odkryta jen menší část komplexu, re-
konstrukce však ukazují uskupení menhirů 
obklopená kruhovými zdmi, v některých 
případech i dvojitými. Některé kamenné 
pilíře jsou do obvodových zdí částečně 
zapuštěny. Radiokarbonová metoda bez-
pečně prokázala, že nejstarší vrstvy tohoto 
chrámu vznikaly před 11 500 lety. V při-
bližně stejné době vznikla podobná stavba 
také v blízkém Nevali Cori.

Chrám v Göbekli Tepe byl užíván 
a průběžně přestavován půldruhého tisíci-
letí, teprve někdy po roce 8000 př. n. l. jej 
lidé opustili. Nikoliv však za obvyklého ni-
čení, či ponechání svému osudu: ještě před 
svým odchodem stavbu důkladně zasypali 
hlínou. Nelze se zbavit pocitu, že jejich 
motivem bylo zanechat památku vzdále-
ným potomkům…

Dobře, to je jen fantazie – ale hypotézy 
archeologů zatím také občas mají problé-
my se zjištěnými fakty. Chrám je nejčastěji 
vydáván za místo uctívání mrtvých předků, 
přestože tu nebyl nalezen jediný hrob a je-
diná lidská kost. Autoři těchto hypotéz to 
nejčastěji vysvětlují takzvanými nebeskými 
pohřby (o nebožtíka se postarají ptáci), nebo 
nadějí, že mrtví jsou pod menhiry. Podivné 
opuštění stavby pak přičítají jakési nábo-
ženské reformě: tvrdí, že když návštěvníci 
chrámu začali chovat domácí zvířectvo, ve 
vší úctě se rozloučili s idoly divokých tvorů.

No, konec konců, i to je jedna z mož-
ností. Přesto v souvislosti s Göbekli Tepe 
zůstává řada neobjasněných záhad. Zá-
kladní otázka ale zní: Proč se barbarští 
lovci divoké zvěře z ničeho nic přiměli 
k vybudování technicky náročné stavby 
s působivou uměleckou výzdobou?

A aby těm záhadám nebyl konec: na 
druhé straně turecko-syrské hranice byla 
v této oblasti nalezena i nejstarší známá 
nástěnná malba. Kresba z lokality poblíž 
vesnice Djade al-Mughara zabírá asi dva 
čtvereční metry nedávno odhalené neoli-
tické zdi a je překvapivě moderní.

„Klidně by to mohl namalovat Paul 
Klee,“ řekl pro agenturu Reuters Eric 
Coqueugniot z Francouzského národního 
střediska pro vědecký výzkum.

Stáří? Snad by nás už ani nemělo pře-
kvapit, že je zhruba stejné jako u Göbekli 
Tepe a Nevali Cori. Stejné jako Platonové 
datování zkázy Atlantidy. Stejné jako čas 
náhlých klimatických změn, neolitické re-
voluce a počátku zemědělství.

Ano: podivuhodná kresba vznikla před 
přibližně 11 500 lety…

http://www.novakoviny.eu/archiv/za-
hady/1344-g-bekli-tepe-atlantida 

Jan A. Novák

GÖBEKLI TEPE: 
chrám z časů Atlantidy

Nečekaně na začátku XX. století byly všechny výzku-
my o éteru přerušeny. Co se v té době skutečně stalo?

„Viníkem“ toho 
všeho byl prav-
děpodobně slav-
ný srbský fyzik, 
průkopník elek-
třiny vysokého 
napětí, talen-
tovaný inženýr 
a vynálezce Ni-

kola Tesla, který našel způsob, jak experi-
mentálně získávat nevyčerpatelnou energii 
z éteru. Jeho specializací byla elektrotech-
nika a hlavním vědeckým zájmem byla 
studie týkající se generování a bezdrátové-
ho přenosu energie na dálku. Ne náhodou 
představovaly jeho nápady, na první pohled, 
neskutečnou realitu pro lidstvo. Například 
bezdrátové noční osvětlení lodí, srovnatelné 
s denním světlem, které plují v oceánu po-
mocí volné energie odebírané z atmosféry 
(přesněji z éteru). 

Pokud by byly tyto vynálezy uvedeny 
do praxe, poskytly by možnost pochopit 
mnohé události a tajemství starověku, fak-
tů zjištěných v průběhu archeologických 
výzkumů a objevů, které nezapadají do 
rámce tradičního vysvětlení historie, živo-
ta a technologických výdobytků dávných 
lidí. To by dalo odpovědi na mnohé otázky. 

Například, jak staří Egypťané realizo-
vali výstavbu a dekorace uvnitř pyramid, 
aniž by používali metody osvětlení známé 
moderním lidem? Díky jaké síle dávní 
lidé mohli ovlivňovat gravitaci a přesou-
vat megality a budovat z nich celá města? 
K čemu byly určeny „kosmodromy“, jako 
například starověká terasa Baalbek v Li-
banonu? Odkud měli předkové afrického 
kmene Dogonů přesné informace o hvězdě 
Sirius a jejím systému a jaký zdroj energie 
je nutný k tomu, aby bylo možné doletět 
(bezpečně) na kosmické lodi k této nebo 
jiným hvězdám?…

Tesla dosáhl vynikajících výsledků 
ve svých výzkumech a snil o tom, že 
jeho vynálezy a volná energie budou 
k dispozici všem lidem, což by přiro-
zeně značně usnadnilo a zjednodušilo 
život celého lidstva a přivedlo civilizaci 
na novou úroveň technologického vývo-
je. Ale problém byl v tom, že financování 
jeho myšlenek, výzkum a provoz laborato-
ře se uskutečňoval prostřednictvím peněz 
amerických průmyslníků, kteří měli jiný 

pohled na svět a jiné cíle. Jejich záměrem 
nebyla bezplatná distribuce energie pro 
všechny a vytvoření duchovní a morální 
světové společnosti, ale čistě obchodní 
zájmy a formování konzumní společnosti, 
ve které by oni a jejich potomci měli nad 
lidmi neomezenou moc.

Léta 1892 až 1905 považujeme za 
vrchol nejvýznamnějších objevů Tesly. 
Nicméně jeho „strategická chyba“ spočí-
vala v tom, že prvním, komu ukázal svoje 
nejdůležitější objevy, byli ti, kteří sloužili 
záměru vytvoření konzumní společnosti. 
Tyto vynálezy a s nimi související možné 
důsledky a vyhlídky pro lidstvo natolik 
šokovaly americké finančníky a průmy-
slníky, že z obavy o ztrátu svých příjmů 
a moci nad lidmi, podnikli nejen okamžité 
a zásadní kroky, které vedly nejen k náh-
lému zastavení financování projektů Tes-
ly, ale také udělaly vše pro to, aby takový 
pojem jako éter „jednou provždy“ zmizel 
z fundamentální nauky – fyziky… 

Nikola Tesla tak nevědomky zmrazil, 
na celé století, výzkum otázky získání volné 
energie z éteru tím, že uspěchal demonstra-
ci revoluční technologie těm, kteří by kvůli 
epochálnímu vynálezu mohli přijít o spoustu 
peněz, moc nad lidmi a „světovou nadvládu“.

Dnes se mnoho fyziků, kteří nezůstali 
lhostejní k problémům společnosti, snaží 
opět experimentálně navrátit k původnímu 
bodu, na cestu vedoucí přímo, ze které od-
bočili jejich předchůdci. Chápou, že v dů-
sledku klimatické situaci na Zemi spojené 
s globálními klimatickými změnami život-
ního prostředí je pro přežití lidské civiliza-
ce nutný kvalitativně nový průlom ve fyzi-
ce založený na způsobu generování volné 
energie, bez ohledu na vnější podmínky 
a dostupnost přírodních zdrojů.

***
PRARŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA 

dává hlubší pochopení vzniku a vývoje 
Vesmíru. Otevírá nové milníky v oblasti 
kosmologie, kvantové fyziky, kosmické 
biologie, gravitační biologie a biotech-
nologie, planetologie, fyziky heliosféry 
a blízkého kosmického prostoru Země, 
fyziky kosmického záření, mimoatmo-
sférické astrofyziky… 

Nyní se průzkum vesmíru ve většině 
případů omezuje pouze na bezpilotní lety 

do blízkého vesmíru. Většina misí s lidskou 
posádkou se nadále uskutečňuje jen v me-
zích termosféry (nadmořská výška necelých 
400 km od zemského povrchu), tedy v pro-
storu nízké oběžné dráhy Země, protože 
věda dosud neobjevila způsoby ochrany 
před kosmickým zářením. Problémy kos-
monautiky obecně zůstávají z velké části 
stále nevyřešeny, počínaje fundamentálním 
výzkumem, přes technické otázky a konče 
jejich praktickým využitím. Astronauti po-
třebují zlepšit hygienické podmínky a po-
týkají se s řadou základních každodenních 
problémů během svého pobytu na vesmírné 
stanici. Vždyť inženýři dosud nedokázali 
vytvořit elementární pračku a praktický spr-
chový kout pro kosmické lodě. Například 
kapalný stav vody ve stavu beztíže či citli-
vost elektronických zařízení a přístrojů na 
palubě vesmírné stanice zůstává i nadále ne-
vyřešenou otázkou. Lidé stále nemohou žít 
samostatně ve vesmíru, neboť potřebují ze 
Země neustále doplňovat zásoby čerstvých 
potravin, vody, vzduchu, náhradních dílů 
pro kosmickou loď a tak dále…

***
Základem hmotného Vesmíru je 

zvláštní „prostorový skelet“, nehmotná 
struktura – EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA. 
Z pohledu obyvatele trojrozměrné dimen-
ze by tato energetická „konstrukce“ jako 
celek podle vnějších obrysů připomínala 
silně zploštělý objekt, přibližně jako plo-
chá cihla, jejíž výška boční hrany odpovídá 
1/72 její základny. Jinými slovy, ezoosmic-
ká mřížka má plochou geometrii. Možnost 
rozšíření hmotného vesmíru je omezená 
velikostí ezoosmické mřížky.

1

2

obr. 1. Fragment ezoosmické mřížky  
v 3. dimenzi

1.  ezoosmická membrána („strana“ prostoro-
vé krychle)

2.  stacionární (reálná) částečka Po

Zprávu lze přečíst na: http://allatra.org/cs/re-
ports/iskonnaja-fizika-allatra (originál v ruš-
tině; český překlad se připravuje)
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Globální změny klimatu na Zemi
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Každý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem 
obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme Vaše člán-

ky, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, 
veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou nála-
du, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: 
polahoda@centrum.cz; Nakladatelství IBIS s.r.o., P.O.BOX 45, 251 70 Dobřejovice

Co je to zdraví? Jak velký význam za-
ujímá v životě člověka? 

Často slyšíme v naší konzumní společ-
nosti následující větu: „Hlavně, aby bylo 
zdraví“. Ovšem, potřebuje člověk primár-
ně zdraví, aby se cítil šťastný? Koneckon-
ců, vzpomeňme si, když jsme byli mladí 
a zdraví, moc jsme o tom nepřemýšleli, 
brali jsme to jako samozřejmost. Až teprve 
později, když vidíme, jak léta plynou, za-
čínáme ho považovat za jakousi „cennost“ 
nebo spíše jako možnost, žít svůj rychle 
ubíhající život, aniž bychom se museli 
o tělo starat, obtěžovat se s ním, či ho léčit. 

Ve stáří pocíťuje každý člověk veliký 
rozdíl ve vnímání sebe sama: uvnitř se cítí 
mladý, ale tělo bez ohledu na něj stárne. To 
nám v prvé řadě ukazuje, že nejsme jenom 
tělem, ale jsme i tím, co prožíváme uvnitř 
(náš vnitřní život). O tom vyprávěli mudr-
ci, o pohroužení se do sebe.

Ale může být člověk opravdu šťastný 
i bez zdraví? Samozřejmě, že může. To 
už dokázali lidé, kteří navzdory těžkým 
životním situacím našli svoji vnitřní du-
chovní oporu a dokonce svým příkladem 
pomohli mnoha dalším lidem, i když byl 
jejich zdravotní stav velmi vážný. Pokud 
má člověk vnitřní, hluboký pocit štěstí, 
nevymění ho za nic na světě, ničím vněj-
ším se to nedá nahradit. Ovšem, pokud 
taková vnitřní opora chybí, máme v hlavě 
samé zmatky (nekontrolované myšlenky) 
a tělo sužují nemoci, je velmi obtížné takto 
žít, neustále na sobě cítit nedokonalost své 
ulity (obalu), „tohoto s časem rezavějícího 

stroje“, ve kterém jsi jako vězeň. Proto je 
skutečným lidským zdravím naše duchov-
ní zdraví a všechno ostatní se podle potře-
by poskládá. Je nutné udělat to nejdůleži-
tější. Nikdo doopravdy neví, jak dlouhý 
bude jeho život, vždyť každý člověk může 
zemřít náhle, v kterýkoliv okamžik.

Není žádným tajemstvím, že pro nor-
mální fungování těla je důležité nepromar-
nit své zdraví na „rozmary mládí“ a udržo-
vat jej v dobrém stavu tak, jako starostlivý 

vlastník pečuje o své auto a dodržovat zá-
kladní pravidla péče. 

Tělo potřebujeme, abychom se do-
stali do bodu své duchovní transforma-
ce. Člověk by neměl být otrokem svého 
těla, naopak, využít ho výhradně pro 
duchovní cíle. Tělo samo o sobě je spoleh-
livý stroj, pokud se s ním správně zachází. 
Je mu vlastní samoregulace, tj. tělo samo 
ví, co je pro něj dobré, co mu chybí, jaké 
živiny má doplnit, samo vysílá signály. 
Například, má chuť na taková jídla, ve kte-
rých jsou obsaženy jemu prospěšné a po-
třebné látky. Důležité je, abychom uměli 
naslouchat takovým požadavkům a jedno-
duše tělu dovolili vykonávat své funkce, 
abychom nezapomínali provádět včasná 
preventivní opatření, ale zároveň nepropa-

dali kultu uctívání tohoto našeho vozidla.
Hlavní tajemství zdraví spočívá v ce-

lostním nazírání člověka na svět, tímto se 
začíná jakékoliv uzdravení, a především to 
duchovní. Přístup člověka k opravě „svého 
auta“ (těla) záleží na zkušenostech a jeho 
chápání smyslu života. 

Jestliže správně porozumíme přiro-
zenosti svého těla a uvědomíme si, jak je 
ve skutečnosti pomíjivé, potom je stárnutí 
v pořádku a ani umírání není překážkou. 
Toto tělo je jen pronajaté auto. Jednoho 
dne jej budeme muset vrátit. Ovšem prona-
jaté auto není to nejdůležitější! Nejdůleži-
tější je – Kdo je řidičem vašeho auta? Zná-
te svého řidiče, svoji původní přirozenost? 
Většina lidí lpí na svém autě a vůbec se 
neobtěžuje tím, aby poznala svého řidiče. 
Pro takové lidi jsou vysoký věk, nemoci 
a smrt velmi těžké. Každý se jen bojí, aby 
nepřišel o své auto.

Ale vždyť hmota je jen sekundární, 
primární je duchovní podstata člověka. 
Pro všechny zájemce o své zdraví by bylo 
velice přínosné pozorně si přečíst zprávu 
„PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ 
a knihu „AllatRa“. V nich obsažené zna-
losti se pro mnohé lidi stávají opěrným 
pilířem v jejich osobním pohledu na 
svět, naplňují smyslem jejich životy 
a následně i nemoci ustupují a ztrácí 
svoji moc nad tělem Osobnosti, která 
směřuje k duchovním výšinám.

zdroj: http://allatra-science.org/
publication/mult-tela

Anna Litvinenko

V dutině stromu schovám se celá,

až vyjdu ven, nebudu rozechvělá. 

Své srdce budu mít na dlani,

tak jako listy ve větvích 

se dávají světu. 

Duše se raduje 

v nádherném svítání…

Alka Bazalka, AAS

Přátelství může růst, když mu dáme 
prostor a čas. Mnoho vztahů a přátel-
ství zaniká, protože nemají potřebnou 
péči a výživu. Další příčinou rozpadu 
přátelství může být, když se snažíme 
z druhých udělat někoho jiného, mís-
to abychom své přátele brali skutečně 
takové, jací jsou, s patřičnou dávkou 
empatie. Pokud cítíme, že druhý po-
třebuje židli, aby se mohl posadit, tak 
ho nenutíme tančit nebo stát na hlavě. 
Přátelství je určitý druh vztahu. Vztah 
začíná písmenem V. „V“, které otevírá 
svoji náruč a říká: „Jsem tu pro tebe, 
otevírám se Ti“. 

Sama jsem vděčná za všechna přátel-
ství, která mne provází životem, i když 
byly chvíle a situace, kdy mohla zanik-
nout, uschnout, či jinak zmizet. 

S Blankou a jejím mužem se přátelí-
me mnoho let. Blanku znám už od studií 
na univerzitě. Nejprve nás spojovala naše 
neschopnost pochopit matematické vědy, 
nyní se spíš zaměřujeme na to, co umíme 
a co nás baví. Každé naše setkání je vzá-
jemnou inspirací. U Blanky jsem poprvé 
ochutnala výborný indický bílý čaj – ješ-
tě teď cítím vůni hřebíčku a kardamomu, 
když si na něj vzpomenu. Úžasná pro mne 
byla společná návštěva vegetariánské re-
staurace Góvinda, kam mne Blanka zaved-
la. Bylo to před mnoha lety a možná právě 
tam jsem se dozvěděla, že se lze stravovat 
jinak, vegetariánsky, že je to nejpřirozeněj-
ší a nejzdravější způsob života z pohledu 
zdraví, etiky a ekologie. Přechod k vegeta-
riánství jsme dotáhly každá ve svém tempu 
až o několik let později. 

Velkou inspirací je právě přednáška 
Gary Yourofského, kterou Blanka našla na 
Youtube.

 Nedávno si Blanka povzdechla: 
„Vlastně ani nevím, co se mnou osud za-
mýšlí.“ Odpověděla jsem jí vzápětí, že ani 
já to nevím. Nikdo z nás nevíme určitě, co 

a kdy bude a je to dobře, protože můžeme 
žít v klidu v přítomnosti, neboť to, co má 
přijít, přijde v ten správný čas. 

Koncem léta – 6.9. 2013, se uskutečnil 
náš dlouho plánovaný piknik, oproti plánu 
se nás sešlo mnohem víc, než jsme čekali. 
Kromě Blanky, jejího muže Jirky, mé se-
stry Evči s dcerkou Magdalenkou, švagra 
Pavla, manžela Karla se také objevil na 
scéně Honzík – klučičí slunce s pohádkově 
modrýma očima – rošťák a silák v jednom. 

Přišel do otevřených náručí Blanky a Jir-
ky teprve nedávno, zcela nečekaně, velice 
krátce po podání jejich žádosti o adopci. 
Bylo úžasné vidět, jak rychle dokázali 
přijmout svoji novou roli. V tu chvíli mne 
napadlo, že velcí andělé mohou přinést 
i velké děti, když najdou otevřené náru-
če plné lásky a pochopení, do nichž mo-
hou bez obav dítě uložit. 

Honzíkovi přejeme, aby tato náruč 
byla pro něj vždy bezpečná, aby se v ní cí-
til dobře, i přesto, že jeho dosavadní cesta 
životem nebyla jednoduchá. 

Společně jsme povečeřeli a mne potě-
šilo, že Honzíkovi u nás moc chutnalo. 

Všechno je vývoj a pokud se nezasta-
víme, jdeme dál společně. Poté, co naši 
milí ve večerních hodinách opustili náš 
malý „ateliér“, jsem objevila Honzíkovu 
zelenou lžičku. Ihned oznamuji Blance 
SMS zprávou toto zjištění, abych jí ušetřila 
hledání. 

Po chvíli Blanka volá zpět: „Jsem to 
ale roztržitá matka, nechala jsem u vás ne-
jen lžičku, ale i celou tašku s jídlem pro 
Honzíka.“ 

Jen tak si zadrmolím sama pro sebe: 
„Jsou matky, které opustí své dítě a vůbec 
jim to nevadí, co je to v porovnání se zapo-
menutou taškou.“ Jdu prozkoumat obsah 
tašky a nacházím v něm určitou symbo-
liku. Obsahy tašek by se měly postupně 
měnit, pokud se i my sami vyvíjíme v sou-
ladu s naším vyšším Já. Možná byl před 
lety i obsah této tašky úplně jiný. Z tašky 
vyndávám Lipánky, pomazánkové máslo, 
nektarinky, jogurty. Každý sám za sebe si 
můžeme odpovědět, jak bychom dopadli 
my, kdybychom někde zanechali svoji taš-
ku. Zda bychom se nemuseli za její obsah 
stydět. 

Honzíkovi možná budou pamlsky 
chybět, ale určitě ne tak moc, jako by mu 
chyběla náruč, na kterou tak dlouho čekal. 

Před odchodem si Blanka povzdechla, 
že nechápe, proč některé věci neudělala už 
dávno. Ale já si klidně mohu dovolit zakři-
čet, že vše přichází ve správný čas a říkám 
si: „Kdo ví, co by před pár lety v takové 
tašce bylo!“ Někteří možná  tuší,  že  naší 
výživou není jen potrava. Přátelství, které 
roste, kvete a vydává své plody všem, kteří 
o něj pečují, je darem, který přináší výži-
vu naší duši a živí to, kvůli čemu tady na 
světě vlastně jsme. 

Alena Stellnerová, AAS

O  P Ř ÁT E L S T V Í  A  N A L E Z E N É M  D Í T Ě T I 
a n e b  o   o b s a h u  n a š i c h  t a š e k

Dovolte mi ukázat pár jednoduchých 
„fíglů“,  které  nám mohou  život  pozved-
nout na zcela novou úroveň. Dovolte mi 
seznámit vás alespoň s některými z těchto 
báječných a inspirujících lidí a podělit se 
o jejich tajemství.

Víte, já se totiž nesmířím s tím, aby 
byla špatná nálada pokládána za normu. 
Aby bylo zcela běžné, dělat si s něčím 
starosti. Aby někdo věřil, že si nezaslou-

ží obdiv za to, jaký je. Kéž bychom nikdy 
a nikomu nedovolili vzbuzovat v nás pocit 
viny a považovat cizí názor za hodnotnější, 
než hlas vlastního srdce!

Jsem nadšený, že vás s těmito lidmi 
mohu nyní seznámit. Možná vám jejich 
poselství a to, co a jak v životě dělají, bude 
připadat banální. Však také naše známá 
herečka, paní Květa Fialová, jednou řekla, 
že štěstí je ve skutečnosti to nejjednoduš-
ší, co je. Patent na něj proto nemá právo si 
přivlastňovat jakákoliv náboženská skupi-
na, sekta, terapeutický směr, ani vědecká 
komunita.

1. Dávejme – a nejlépe v situaci, 
kdy se to od nás nejméně očekává (srd-
ce na dlani – prof. Vladimír Smékal)

Na toto setkání nikdy nezapomenu: 
Profesor Smékal, ačkoliv měl skoro celý 
den zkoušet studenty psychologie, si na 

mě – v záplavě celé řady dalších povin-
ností – udělal ještě předtím, časně z rána, 
čas. Asi dva roky po ukončení svého studia 
jsem potřeboval jen rychle něco zkonzul-
tovat, proto jsem zaklepal na dveře jeho 
pracovny.

„Dáte si, Jiří, se mnou čaj?“ překvapil 
mě hned v úvodu. Po velmi příjemné půl-
hodince, během které mi stačil půjčit domů 
jednu knihu, mi podal ruku – s odzbroju-
jícím, dobrotivým úsměvem a slovy: „Já 
vám moc děkuji, že jsem vás mohl hostit.“ 
Byl jsem v naprostém šoku! Představte 
si, že vám někdo tak vážený věnuje třicet 
minut svou pozornost a nakonec vám za to 
ještě poděkuje!

Je znám případ, kdy pomoc souse-
dům s úklidem a vyklepání jejich koberce 
zachránilo jednoho muže před spácháním 
sebevraždy. Obzvláště když je nám hodně 
zle, tak pomůže někoho obdarovat nebo 

mu zpříjemnit den. Dávání je nakažlivé. 
A když dáte více, než se od vás očekává, 
představte si, jak překvapivý úsměv na tvá-
ři dotyčné osoby vyvoláte…

2. Chceme-li být sytí, musíme se na-
jíst, chceme-li prožít ten nejlepší možný 
den, musíme si radost sami vyrobit (zá-
chvat smíchu hned po probuzení – dvě 
babičky z jednoho brněnského domova 
důchodců)

„A panáčku, hlavně nikde nepište naše 
příjmení, jo?“ prosila mě a sugestivně 
chytla za rukáv skoro devadesátiletá sta-
řenka, když jsem s nimi v jejich pokoji do-
končil dotazník životní spokojenosti.

Tohle byste v Domově důchodců neče-
kali. Zažil jsem spoustu moudrých seniorů, 
ale nic se nevyrovná paní, která každé ráno 
vymýšlí „písničky“, aby sobě a své spolu-

bydlící prozářila den. Na žádném pokoji 
jsem se tolik nezasmál. Přijdete vyplňovat 
dotazník a někdo na vás spustí: „Anička – 
dušička. Kdesi volá. Byla jsem v pelechu – 
hledala jsem blechu.“

G. B. Shaw jednou prohlásil, že nejví-
ce se daří v životě lidem, kteří když ráno 
vstanou a nenajdou-li to, co chtějí, tak si to 
sami vytvoří. Mrzí mě, že se ještě i dnes – 
zejména mezi ryzími materialisty a nábo-
ženskými fanatiky – najdou lidé, kteří nám 
budou tvrdit, že tvořit si sami svou náladu 
a úspěch, není v naší moci.

I když žijeme v Domově důchod-
ců nebo koncentračním táboře (o tom by 
mohl mluvit dnes už zesnulý vídeňský lo-
goterapeut V. E. Frankl), můžeme i přesto 
najít svůj životní smysl. Všichni si umíme 
představit lepší místo k životu, ať už jsme 
nyní kdekoliv. Je ale v našich silách, místo 
hledání lepšího místa, udělat lepším místo, 
kde se právě nacházíme.

pokračování v příštím čísle …
http://www.jirihamersky.cz/
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MULT TĚLAK
Osobnost každého člověka prahne po 

svobodě, po skutečné svobodě a životu. 
Bohužel, pokud v něm dominuje systém 
živočišného rozumu, člověk žije v iluzi 
a tuto svobodu nevidí. Systém mu nabízí 
pouze falešnou svobodu v hmotném světě, 
slibuje jakousi svobodu tady – pro jeho tělo, 
slibuje zlepšení života teď – pro jeho tělo. 
Následně člověk usiluje o vytvoření jaké-
si podmíněné svobody pro sebe jako pro 
bytost materiální, kterou ale zde nenajde. 
Člověk nemůže být nikdy v těle svobod-
ný, neboť tělo je smrtelné. Cítit a chápat to 
můžeme jen tehdy, když to sami poznáme. 
Ale pokud to člověk nikdy nezažil, nedotkl 
se skutečného, protože má na očích klapky 
natažené systémem a různými stereotypy, 
různými náboženskými praktikami, různý-
mi podmanivými sugescemi, nebo třeba jen 
banálním ateismem…, je to pro něj složité 
pochopit. Ateismus je jednou z forem slou-

žení živočišnému rozumu hmotného světa. 
Ateismus – to není popření všeho, myslím 
tím neviditelného světa. Ateismus – to je 
jedna z nejvíce egoistických a tvrdých fo-
rem, kdy je v člověku živočišná podstata 
tak silná, že zotročuje jeho mysl. Všechny 
tyto záměny vznikají kvůli nesprávnému 
pochopení a interpretaci vnitřních potřeb. 

Vždyť Osobnost hledá skutečnou svo-
bodu, osvobození od smrti, která je zde 
ale nahrazena jakousi iluzorní svobodou: 
výběrem toho či jiného politika, svobo-
dou nějakých práv nebo čehokoliv jiného. 
Jaká práva může mít tělo? Jediné právo – 
v prach se obrátit! Jiná možnost mu není 
dána. Ale Osobnost není prach. Osobnost – 
je to, co zůstane po smrti těla. Otázkou 
však zůstává, zda se spojí s duší a odejde 
jako anděl, anebo se stane sub-osobnos-
tí – tedy pouhou energetickou informační 
strukturou. To je to hlavní. Bohužel se to 
těžko vysvětluje lidem, kteří nikdy nena-
slouchali svému vnitřnímu hlasu. Tito lidé 
ani nevědí, že nejsou tělo. Když jsou lidé 
připoutáni celý život k tělu a celý svůj ži-
vot slouží živočišnému rozumu – je pro ně 
těžké toto uslyšet. To je ale jiná věc. Každý 
dělá svoji vlastní volbu.

ŠANCI MÁ KAŽDÝ!
Člověk má šanci tak dlouho, dokud je na-
živu. Ale  pokud  člověk  odkládá  svůj  du-
chovní vývoj na zítra, zítřek pro něj nikdy 
nenastane. Jelikož se to stává horizontem, 
jehož není možné dosáhnout. Staň se ho-
rizontem.  Jen  tak  dosáhneš  svobody,  ne 
falešné, ale té skutečné. 

Rigden Djappo

Svobodné vlny Tvého dechu 
plují si tělem,
zvedají bříško, hruď a ramena.
Otevřou přítomnost a hra se končí,
skutečnost začíná. 
Dech rád se s ní mazlívá,
okamžik vnímání, co bytost omámí.

To přítomnost má v povaze
nesoudit myšlenky na dráze.
Však ví, jak šustí větvoví,
jak voní deštík májový,
jak překrásně zelená je jarní tráva,
jak vítr hladí tváře a vlasy načechrává, 
jak sluneční teplo šimrá na víčkách,
a vůbec, vůbec už neví, co je to strach.

***
Vezmi život do svých dlaní
je jen Tvůj, tak co Ti brání,
žít si podle sebe a svých přání.

Vezmi život do svých dlaní,
minutu neváhej ani,
běž za svým srdcem a nech se vést
po té nejkrásnější ze všech cest.

                Alena  
                    Chamrádová,  
                                Ostrava

SKUTEČNÁ SVOBODA 
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